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Τροπολογία 27
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της ανεπιθύμητης 
ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 
καλύπτει μόνο τις επιβλαβείς και 
ακούσιες ενέργειες που προκύπτουν 
ύστερα από εγκεκριμένη χρήση του 
φαρμάκου στις κανονικές δόσεις, αλλά και 
τη λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή 
καθώς και τις χρήσεις πέραν της 
εγκεκριμένης περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων της εσφαλμένης
χρήσης και της κατάχρησης του 
προϊόντος. 

(5) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να 
εισαχθεί ο ορισμός της έκφρασης «σφάλμα 
φαρμακευτικής αγωγής» κατά τρόπο που 
τα αποτρέψιμα, ακούσια και ακατάλληλα 
συμβάντα που οδηγούν σε παρενέργειες, 
που προκύπτουν ύστερα από εγκεκριμένη 
χρήση του φαρμάκου στις κανονικές 
δόσεις, αλλά και τη λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή καθώς και τις 
χρήσεις πέραν της εγκεκριμένης περίληψης 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος, να 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 28
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της ανεπιθύμητης 
ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν
καλύπτει μόνο τις επιβλαβείς και ακούσιες 
ενέργειες που προκαλούνται ύστερα από 
εγκεκριμένη χρήση του φαρμάκου στις 
κανονικές δόσεις, αλλά και τη λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή καθώς και τις 
χρήσεις πέραν της εγκεκριμένης περίληψης 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων της εσφαλμένης

(5) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της ανεπιθύμητης 
ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
καλύπτει τις επιβλαβείς και ακούσιες 
ενέργειες που προκαλούνται όχι μόνο
ύστερα από εγκεκριμένη χρήση ενός 
φαρμάκου στις κανονικές δόσεις, αλλά και 
από τη λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή 
καθώς και τις χρήσεις πέραν της 
εγκεκριμένης περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
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χρήσης και της κατάχρησης του προϊόντος. συμπεριλαμβανομένων της εσφαλμένης
χρήσης και της κατάχρησης του προϊόντος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση εισάγει τον ορισμό της ύποπτης ανεπιθύμητης ενέργειας συμπεριλαμβάνοντας τη 
γνωστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών που προκύπτουν από άλλες χρήσεις του φαρμάκου 
πέραν των όρων που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των 
σφαλμάτων στη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Για το λόγο αυτό, απαιτείται να 
διασαφηνιστεί το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να γνωστοποιούνται τα σφάλματα στη 
φαρμακευτική αγωγή· τα σφάλματα στη φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να γνωστοποιούνται 
είναι εκείνα για τα οποία υπάρχει η υποψία ότι έχουν οδηγήσει σε μια ύποπτη ανεπιθύμητη 
ενέργεια· η πρόταση δεν προτείνει τη χρήση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης για τη
συλλογή πληροφοριών για τα σφάλματα στη φαρμακευτική αγωγή εν γένει. 

Τροπολογία 29
Crescenzio Rivellini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της ανεπιθύμητης 
ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 
καλύπτει μόνο τις επιβλαβείς και ακούσιες 
ενέργειες που προκύπτουν ύστερα από 
εγκεκριμένη χρήση του φαρμάκου στις 
κανονικές δόσεις, αλλά και τη λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή καθώς και τις 
χρήσεις πέραν της εγκεκριμένης περίληψης 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων της εσφαλμένης
χρήσης και της κατάχρησης του προϊόντος.

(5) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της ανεπιθύμητης 
ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 
καλύπτει μόνο τις επιβλαβείς και ακούσιες 
ενέργειες που προκύπτουν ύστερα από 
εγκεκριμένη χρήση του φαρμάκου στις 
κανονικές δόσεις, αλλά λόγω λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής καθώς και τις 
χρήσεις πέραν της εγκεκριμένης περίληψης 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων της εσφαλμένης
χρήσης και της κατάχρησης του προϊόντος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση εισάγει τον ορισμό της εικαζόμενης ανεπιθύμητης ενέργειας συμπεριλαμβάνοντας 
την γνωστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών που προκύπτουν από τη χρήση του φαρμάκου 
εκτός των προβλεπόμενων όρων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας, 
περιλαμβανομένων των λαθών στη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Είναι ωστόσο 
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αναγκαίο να διασαφηνιστεί το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να αναφέρονται τα λάθη στη 
φαρμακευτική αγωγή· η πρόταση δεν αφορά τη χρήση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης 
για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα λάθη κατά τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής εν 
γένει.

Τροπολογία 30
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της 
ανεπιθύμητης ενέργειας, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν καλύπτει μόνο τις 
επιβλαβείς και ακούσιες ενέργειες που 
προκύπτουν ύστερα από εγκεκριμένη 
χρήση του φαρμάκου στις κανονικές 
δόσεις, αλλά και τη λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή καθώς και τις 
χρήσεις πέραν της εγκεκριμένης 
περίληψης των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων της 
εσφαλμένης χρήσης και της κατάχρησης 
του προϊόντος.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του ορισμού δεν αιτιολογείται και πρέπει να διατηρεί τον ορισμό που είναι 
αποδεκτός διεθνώς (αυτόν που χρησιμοποιούν η ΠΟΥ και η Διεθνής Διάσκεψη Εναρμόνισης 
(ICH)). Εξάλλου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν παράλληλα οι έννοιες του φαρμακευτικού 
σφάλματος και της εσφαλμένης χρήσης, οι οποίες καλύπτονται από το νέο ορισμό που 
προτείνεται από την Επιτροπή, ο οποίος όμως δεν απαντά στα ίδια ερωτήματα. 
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Τροπολογία 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η ρύπανση των υδάτων και του
εδάφους με φαρμακευτικά υπολείμματα 
είναι ένα αναδεικνυόμενο περιβαλλοντικό 
πρόβλημα και μια αναδυόμενη ανησυχία
για τη δημόσια υγεία. Απαιτούνται 
ενέργειες για τη μείωση των δυνητικά 
επιβλαβών επιπτώσεων στο ευρωπαϊκό 
περιβάλλον, ειδικά στα επιφανειακά 
ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και το πόσιμο 
νερό και τη δημόσια υγεία. Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα 
για την παρακολούθηση των 
ανεπιθύμητων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των φαρμάκων στη δημόσια 
υγεία ή το περιβάλλον. Αυτό δεν πρέπει να 
οδηγήσει στην ανάκληση της άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκων που είναι 
απαραίτητα στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή ή 
σοβαρών νόσων.

Or. en

Τροπολογία 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Πρέπει να προαχθεί η έρευνα για να 
αναπτυχθούν πιο στοχοθετημένα 
φάρμακα, ώστε να αποφεύγονται οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες στους ασθενείς 
και να αντιμετωπιστούν οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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Or. en

Τροπολογία 33
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Οι φαρμακευτικές ουσίες είναι 
βιολογικά δραστικά στον άνθρωπο 
εξαιτίας των εγγενών ιδιοτήτων τους και 
συχνά έχουν υποβληθεί σε τεχνολογική 
επεξεργασία, ώστε να μην υφίστανται 
μεταβολές κατά τη διέλευσή τους μέσα 
από το ανθρώπινο σώμα. Αυτή η 
σταθερότητα σημαίνει ότι διατηρούν την 
ανθεκτικότητά τους και εκτός του 
ανθρώπινου σώματος, πράγμα το οποίο 
μπορεί να δημιουργήσει περιβαλλοντικά 
προβλήματα, τα οποία ακολούθως 
μπορούν να βλάψουν τη δημόσια υγεία.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
ρύπανση των υδάτων και του εδάφους με 
φαρμακευτικά υπολείμματα, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν οι ανεπιθύμητες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον στην 
αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου 
ωφέλειας.
Επίσης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
παρακολουθούν τις ανεπιθύμητες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
φαρμάκων προκειμένου να επανεκτιμηθεί 
η σχέση κινδύνου ωφέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα των φαρμακευτικών υπολειμμάτων στο περιβάλλον είναι γνωστό. Δεν αφορά 
μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και αυτήν της δημόσιας υγείας μέσω του 
περιβάλλοντος. Εντούτοις, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμάκων συνεχίζουν να μην 
λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου ωφέλειας κατά τη διαδικασία 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
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(2010), ο Σουηδικός Οργανισμός Φαρμάκων (2009) και το Γερμανικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 
για το Περιβάλλον (2007) όλοι υποστηρίζουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας. 

Τροπολογία 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
πρέπει να θεσπίσει σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσει την εποπτεία και την 
παρακολούθηση ενός ή περισσότερων από 
τα εγκεκριμένα φάρμακά του, με σχετικές 
καταγραφές σε έναν μόνιμο φάκελο του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης, ο 
οποίος θα είναι διαρκώς προσβάσιμος προς 
επιθεώρηση. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
αναλάβουν την εποπτεία αυτών των 
συστημάτων. Συνεπώς, με την αίτηση για 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας πρέπει να 
υποβάλλεται περίληψη του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η οποία να 
περιλαμβάνει αναφορά σε δικτυακό τόπο 
όπου τηρείται και είναι προσβάσιμος προς 
επιθεώρηση ο μόνιμος φάκελος του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης για το 
εν λόγω φάρμακο.

(6) Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
πρέπει να θεσπίσει σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσει την εποπτεία και την 
παρακολούθηση ενός ή περισσότερων από 
τα εγκεκριμένα φάρμακά του, με σχετικές 
καταγραφές σε έναν μόνιμο φάκελο του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης, ο 
οποίος θα είναι διαρκώς προσβάσιμος προς 
επιθεώρηση. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
αναλάβουν την εποπτεία αυτών των 
συστημάτων. Συνεπώς, με την αίτηση για 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας πρέπει να 
υποβάλλεται περίληψη του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η οποία να 
περιλαμβάνει αναφορά σε δικτυακό τόπο 
όπου τηρείται και είναι προσβάσιμος προς 
επιθεώρηση ο μόνιμος φάκελος του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης για το 
εν λόγω φάρμακο από τις αρμόδιες αρχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές φέρουν την ευθύνη της ικανότητας επαλήθευσης του μόνιμου φακέλου 
φαρμακοεπαγρύπνησης και πρέπει να την προσδιορίζουν με σαφήνεια.
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Τροπολογία 35
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο σχεδιασμός της 
φαρμακοεπαγρύπνησης για κάθε 
μεμονωμένο φάρμακο από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός 
συστήματος διαχείρισης του κινδύνου και 
θα πρέπει να είναι ανάλογο με τους 
κινδύνους που εντοπίστηκαν, με τους 
πιθανούς κινδύνους και με την ανάγκη 
πρόσθετων πληροφοριών για το φάρμακο. 
Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί οι τυχόν 
κύριες μετρήσεις που περιλαμβάνονται σε 
ένα σύστημα διαχείρισης του κινδύνου να 
συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ως 
προϋποθέσεις.

(7) Ο σχεδιασμός της 
φαρμακοεπαγρύπνησης για κάθε 
μεμονωμένο φάρμακο από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει επίσης να 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός 
συστήματος διαχείρισης του κινδύνου και 
θα πρέπει να είναι ανάλογο με τους 
κινδύνους που εντοπίστηκαν, με τους 
πιθανούς κινδύνους και με την ανάγκη 
πρόσθετων πληροφοριών για το φάρμακο. 
Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί οι τυχόν 
κύριες μετρήσεις που περιλαμβάνονται σε 
ένα σύστημα διαχείρισης του κινδύνου να 
συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ως 
προϋποθέσεις. Εάν οι όροι που 
περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας 
δεν ικανοποιούνται εντός της εκάστοτε 
προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα και τους 
κατάλληλους πόρους, ώστε να 
αναστέλλουν ή να ανακαλούν την άδεια 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα διαχείρισης του κινδύνου έρχονται να συμπληρώσουν την φαρμακοεπαγρύπνηση, 
δεν αντικαθιστούν την καθιερωμένη φαρμακοεπαγρύπνηση. Είναι γνωστό εκ πείρας ότι σε 
πολλές περιπτώσεις δεν διενεργούνται μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας από εταιρείες που 
οφείλουν να το πράξουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γιατροί και οι ασθενείς να συνεχίζουν να 
έχουν αμφιβολίες για το πραγματικό όφελος ορισμένων ζωτικής σημασίας φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία νόσων όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες. Για το λόγο 
αυτό, είναι σημαντικό να θεσπιστούν πιο αυστηρές απαιτήσεις στη νομοθεσία, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα ολοκληρώνουν τις μελέτες που έχουν υποσχεθεί 
να διενεργήσουν.
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Τροπολογία 36
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Όταν, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 
μιας ιατρικής ανάγκης, ένα φάρμακο 
εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι θα
εκπονηθεί μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας 
ή υπό όρους ή περιορισμούς σχετικά με 
την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση 
του φαρμάκου, το φάρμακο πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες τέτοιων φαρμάκων, οι οποίες θα 
πρέπει να επισημαίνονται με ένα 
συγκεκριμένο σύμβολο στην εξωτερική 
συσκευασία και να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη επεξηγηματική πρόταση στο 
φύλλο οδηγιών, και ένας
δημοσιοποιημένος κατάλογος των εν λόγω 
φαρμάκων θα 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

Ειδικές προειδοποιήσεις για εντατικά παρακολουθούμενα φάρμακα θα βοηθήσουν τόσο τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας όσο και τους ασθενείς να εντοπίζουν τα νέα φάρμακα που 
βρίσκονται υπό εντατική παρακολούθηση και θα τους ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω, ώστε να 
αναφέρουν οιαδήποτε ανεπιθύμητη παρενέργεια παρουσιαστεί, όπως έχει ήδη συστήσει το 
Ινστιτούτο Ιατρικής των Ηνωμένων Πολιτειών σε έκθεση που δημοσίευσε το 2006 Αυτό το 
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μέτρο θα μπορούσε να βελτιωθεί περισσότερο προσθέτοντας στο κουτί ένα εικονόγραμμα όπως 
για παράδειγμα το μαύρο τρίγωνο ( ) το οποίο είναι ήδη σαφώς γνωστό και χρησιμοποιείται σε 
ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 37
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Για φάρμακα που έλαβαν νέα άδεια 
κυκλοφορίας και για φάρμακα τα οποία 
εγκρίθηκαν υπό την προϋπόθεση ότι θα 
διενεργηθεί μετεγκριτική μελέτη 
ασφάλειας ή υπόκεινται σε 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 ενέργειες σε όλα τα 
νεοεγκριθέντα φάρμακα που έχουν 
κυκλοφορήσει στην αγορά τα τελευταία 3 
χρόνια, τα οποία φέρουν σχετική 
επισήμανση με μαύρο τρίγωνο και 
συνοδεύονται από αντίστοιχη 
επεξηγηματική πρόταση στην περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 
στο φύλλο οδηγιών για τον ασθενή, 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»).
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Τροπολογία 38
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
συνεχώς στην αγορά. Όπως ισχύει για όλα 
τα φάρμακα, οι ασθενείς και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει 
να ενθαρρύνονται να 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

Υφίσταται ένα μείζον πρόβλημα συμμόρφωσης με σοβαρές συνέπειες για την υγεία των 
ασθενών επιβαρύνοντας τα εθνικά συστήματα υγείας. Τέτοιου είδους αυστηρή διατύπωση θα 
μπορούσε να αποτρέψει ακόμα περισσότερο τους ασθενείς από το να συμμορφώνονται με τη 
θεραπευτική αγωγή και εμμέσως να επηρεάσει τη γνωστοποίηση πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών για προϊόντα που δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία 
προϊόντων. Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν όλες τις πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Τροπολογία 39
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Για τυχόν νεοεγκριθέν προϊόν ή όταν
ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση να διενεργηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή όταν υπάρχουν όροι ή 
περιορισμοί 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 γνωστοποιούν όλες 
τις ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες σε όλα 
τα νεοεγκριθέντα φάρμακα τα οποία 
διατίθενται στην αγορά λιγότερο από 3 
χρόνια και τα οποία επισημαίνονται ως 
τέτοια με ένα μαύρο τρίγωνο και 
συνοδεύονται από αντίστοιχη 
επεξηγηματική πρόταση στην περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
στην εξωτερική συσκευασία και στο 
φύλλο οδηγιών για τον ασθενή, 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
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Αιτιολόγηση

Ειδικές προειδοποιήσεις για όλα τα νεοεγκριθέντα φάρμακα καθώς και εντατικά 
παρακολουθούμενα φάρμακα θα βοηθήσουν τόσο τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας όσο 
και τους ασθενείς να εντοπίζουν τα νεοεγκριθέντα φάρμακα που διατίθενται στην αγορά για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών και θα τους ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω, ώστε 
να γνωστοποιούν οιαδήποτε ανεπιθύμητη παρενέργεια παρουσιαστεί.

Τροπολογία 40
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
εντατικά στην αγορά. Οι ασθενείς και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει 
να ενθαρρύνονται να 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 Φαρμάκων12 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

(9) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
εντατικά στην αγορά. Είναι σημαντικό ένα 
ενισχυμένο σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης να μην οδηγεί σε 
πρώιμη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας. 
Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας πρέπει να ενθαρρύνονται 
να 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 Φαρμάκων12 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης δεν θα 
οδηγήσει σε πρώιμη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας.

Τροπολογία 41
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
εντατικά στην αγορά. Οι ασθενείς και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει 
να ενθαρρύνονται να 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 Φαρμάκων12 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

(9) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
εντατικά στην αγορά. Είναι σημαντικό ένα 
ενισχυμένο σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης να μην οδηγεί σε 
πρώιμη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας. 
Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας πρέπει να ενθαρρύνονται 
να 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 Φαρμάκων12 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης δεν θα 
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οδηγήσει σε πρώιμη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας.

Τροπολογία 42
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
εντατικά στην αγορά. Οι ασθενείς και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει 
να ενθαρρύνονται να 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[12] 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

(9) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
εντατικά στην αγορά. Η ενίσχυση του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να έχει ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη χορήγηση αδειών 
κυκλοφορίας. Οι ασθενείς και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει 
να ενθαρρύνονται να 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[12] 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

Or. ro
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Τροπολογία 43
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να καταστεί εφικτό οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι 
ασθενείς να αναγνωρίζουν εύκολα τις πιο 
συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούν, η περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 
φύλλο οδηγιών της συσκευασίας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν μια συνοπτική ενότητα 
για τις κύριες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο και πληροφορίες για τον τρόπο 
ελαχιστοποίησης των κινδύνων του και 
μεγιστοποίησης των ωφελειών του.

(10) Προκειμένου να καταστεί εφικτό οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι 
ασθενείς να αναγνωρίζουν εύκολα τις πιο 
συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούν, η περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 
φύλλο οδηγιών της συσκευασίας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν, για όλα τα φάρμακα με 
εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στα 
άρθρα 10, 10 παράγραφος α, και 10 
παράγραφος γ, 14, 16 και 16 παράγραφος 
α της Οδηγίας 2001/89/ΕΚ, μια συνοπτική 
ενότητα για τις κύριες πληροφορίες 
σχετικά με το φάρμακο και πληροφορίες 
για τον τρόπο ελαχιστοποίησης των 
κινδύνων του και μεγιστοποίησης των 
ωφελειών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων με ένα ιδιαίτερα υψηλό προφίλ 
ασφάλειας. Όσον αφορά τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, έχει εξαιρετικά μεγάλη οικονομική 
σημασία, εξαιτίας των φαρμακευτικών εταιρειών που τα παρασκευάζουν, οι οποίες 
απαρτίζονται κυρίως από ΜΜΕ. Η ρυθμιστική και διοικητική επιβάρυνση που συνδέεται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση θα πρέπει να είναι ανάλογη και αποδοτική, κι έτσι να περιορίζεται στα 
μέτρα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Τροπολογία 44
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να παρασχεθεί στους 
εργαζόμενους σε επαγγέλματα υγείας και 

(10) Προκειμένου να παρασχεθεί στους 
εργαζόμενους σε επαγγέλματα υγείας και 
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τους ασθενείς η δυνατότητα να εντοπίζουν 
εύκολα τις σημαντικές πληροφορίες για τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούν, θα πρέπει η 
σύνοψη των ιδιοτήτων του φαρμάκου και 
το φύλλο οδηγιών να περιέχουν μια μικρή 
παράγραφο με τις σημαντικότερες 
πληροφορίες για το φάρμακο καθώς και 
επισημάνσεις σχετικά με την βέλτιστη 
εφαρμογή όσον αφορά στους κινδύνους 
και οφέλη τα οφέλη του.

τους ασθενείς η δυνατότητα να εντοπίζουν 
εύκολα τις σημαντικές πληροφορίες για τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούν, θα πρέπει η 
σύνοψη των ιδιοτήτων του φαρμάκου και 
το φύλλο οδηγιών να περιέχουν μια μικρή 
παράγραφο, στην οποία θα αναφέρονται 
τα οφέλη και οι ενδεχόμενες επιβλαβείς 
επιδράσεις του φαρμάκου καθώς και 
περαιτέρω επισημάνσεις με στόχο την 
ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή 
του φαρμάκου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιγράφει με σαφήνεια ποια μορφή πληροφοριών πρέπει να 
δοθεί στους ασθενείς. Η τροπολογία φροντίζει για αποσαφήνιση.

Τροπολογία 45
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να μπορούν οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και οι ασθενείς να 
αναγνωρίζουν εύκολα τις καταλληλότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούν, η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 
φύλλο οδηγιών πρέπει να περιλαμβάνουν 
συνοπτικό τμήμα σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για το φάρμακο και τις 
πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων του και τη μεγιστοποίηση των 
οφελών του.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας περίληψης των απαραίτητων πληροφοριών είναι περιττή (η περίληψη των 
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος αποτελώντας ήδη μια σύνθεση σημαντικών πληροφοριών), 
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δύναται να αποτελέσει πηγή σύγχυσης για τους ασθενείς (οι οποίοι ενδέχεται να προσπεράσουν 
σημαντικές πληροφορίες που αναγράφονται στην περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντων, όχι 
όμως στην περίληψη σημαντικών πληροφοριών) και δύναται να δημιουργήσει προβλήματα 
αναγνωσιμότητας (η περίπτωση, π.χ., φύλλων οδηγιών που έχουν εκδοθεί σε πολλές γλώσσες). 

Τροπολογία 46
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να καταστεί εφικτό οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι 
ασθενείς να αναγνωρίζουν εύκολα τις πιο 
συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούν, η περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 
το φύλλο οδηγιών της συσκευασίας θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μια συνοπτική 
ενότητα για τις κύριες πληροφορίες 
σχετικά με το φάρμακο και πληροφορίες 
για τον τρόπο ελαχιστοποίησης των 
κινδύνων του και μεγιστοποίησης των 
ωφελειών του.

(10) Εντός πενταετίας από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας Οδηγίας, η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
οργανισμούς που εκπροσωπούν τους 
ασθενείς, τους καταναλωτές και τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τα 
κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς, θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια έκθεση 
αξιολόγησης αναφορικά με την ευκολία 
ανάγνωσης των περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των 
φύλλων οδηγιών της συσκευασίας.
Αφού αναλύσει τα ανωτέρω δεδομένα, η 
Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, θα 
εισηγηθεί μια πρόταση για τη βελτίωση 
της μορφής και του περιεχομένου των 
περιλήψεων των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και του φύλλου οδηγιών της 
συσκευασίας για να εξασφαλιστεί ότι 
αποτελούν μια πολύτιμη πηγή 
πληροφοριών για το ευρύ κοινό και τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
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jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
παράγραφοι and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the 
package leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in 
understanding, also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in 
Belgium, Italy, Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of 
the population read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time 
(88.2% for non prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used 
before (39.4% for a non-prescription medicine).

Τροπολογία 47
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να καταστεί εφικτό οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι 
ασθενείς να αναγνωρίζουν εύκολα τις πιο 
συναφείς πληροφορίες σχετικά με τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούν, η περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 
το φύλλο οδηγιών της συσκευασίας θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν μια συνοπτική 
ενότητα για τις κύριες πληροφορίες 
σχετικά με το φάρμακο και πληροφορίες 
για τον τρόπο ελαχιστοποίησης των 
κινδύνων του και μεγιστοποίησης των 
ωφελειών του.

(10) Εντός πενταετίας από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας Οδηγίας, η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
οργανισμούς που εκπροσωπούν τους 
ασθενείς, τους καταναλωτές και τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τα 
κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς, θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια έκθεση 
αξιολόγησης αναφορικά με την ευκολία 
ανάγνωσης των περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των 
φύλλων οδηγιών της συσκευασίας.
Αφού αναλύσει τα ανωτέρω δεδομένα, η 
Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, θα 
εισηγηθεί προτάσεις για τη βελτίωση της 
μορφής και του περιεχομένου των 
περιλήψεων των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και του φύλλου οδηγιών της 
συσκευασίας για να εξασφαλιστεί ότι 
αποτελούν μια πολύτιμη πηγή 
πληροφοριών για το ευρύ κοινό και τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας περίληψης είναι προβληματική, πολλώ δε μάλλον όταν τα στοιχεία της δεν 
είναι ορισμένα. Γεννά τον κίνδυνο οι ασθενείς να διαβάσουν μόνο αυτό το κομμάτι, όταν 
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μάλιστα θα έπρεπε να διαβάσουν ολόκληρο το φύλλο οδηγιών. Τα προβλήματα στην ευκολία 
ανάγνωσης του φύλλου οδηγιών δεν επιλύονται προσθέτοντας μια περίληψη. Αντίθετα, θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν το φύλλο οδηγιών.

Τροπολογία 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να παρασχεθεί στους 
εργαζόμενους σε επαγγέλματα υγείας και 
τους ασθενείς η δυνατότητα να εντοπίζουν 
εύκολα τις σημαντικές πληροφορίες για τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούν, θα πρέπει η 
σύνοψη των ιδιοτήτων του φαρμάκου και 
το Φύλλο οδηγιών να περιέχουν μια μικρή 
παράγραφο με τις σημαντικότερες 
πληροφορίες για το φάρμακο καθώς και 
επισημάνσεις σχετικά με την βέλτιστη 
εφαρμογή όσον αφορά στους κινδύνους 
και οφέλη τα οφέλη του.

(10) Προκειμένου να παρασχεθεί στους 
εργαζόμενους σε επαγγέλματα υγείας και 
τους ασθενείς η δυνατότητα να εντοπίζουν 
εύκολα τις σημαντικές πληροφορίες για τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούν, θα πρέπει η 
σύνοψη των ιδιοτήτων του φαρμάκου και 
το Φύλλο οδηγιών να περιέχουν μια μικρή 
παράγραφο, στην οποία θα αναφέρονται 
τα οφέλη και οι ενδεχόμενες επιβλαβείς 
επιδράσεις του φαρμάκου καθώς και 
περαιτέρω επισημάνσεις με στόχο την 
ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή 
του φαρμάκου.

Or. de

Τροπολογία 49
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να μπορούν οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και οι ασθενείς να 
αναγνωρίζουν εύκολα τις καταλληλότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούν, η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 
φύλλο οδηγιών πρέπει να περιλαμβάνουν
συνοπτικό τμήμα σχετικά με τις βασικές 
πληροφορίες για το φάρμακο και τις 

(10) Προκειμένου να μπορούν οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι 
ασθενείς να διαθέτουν σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούν, πρέπει εκτός από την
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και το φύλλο οδηγιών να 
προβλέπεται η αναφορά στην ύπαρξη 
μιας διαδικτυακής τοποθεσίας ή ενός 



PE438.412v02-00 22/199 AM\808932EL.doc

EL

πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων του και τη μεγιστοποίηση των 
οφελών του.

αριθμού ατελούς κλήσης από τις 
αρμόδιες αρχές και/ή τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας όπου για κάθε προϊόν 
θα περιλαμβάνεται ένα συνοπτικό τμήμα 
σχετικά με τις βασικές πληροφορίες για το 
φάρμακο και τις πληροφορίες για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων του και τη 
μεγιστοποίηση των οφελών του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός νέου συνοπτικού τμήματος «βασικές πληροφορίες» στην περίληψη 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών κρίνεται αντιπαραγωγική. Πράγματι, η 
περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος και το φύλλο οδηγιών αποτελούν ήδη περίληψη των 
λεγόμενων βασικών πληροφοριών. Εξάλλου, μια περίληψη πληροφοριών θα μπορούσε να 
διατεθεί μέσω μιας διαδικτυακής τοποθεσίας αναφοράς. 

Τροπολογία 50
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Εντός ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας Οδηγίας, η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
οργανισμούς που εκπροσωπούν τους 
ασθενείς και τους καταναλωτές, 
οργανισμούς των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας, τα κράτη μέλη και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, θα 
παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο μια έκθεση 
αξιολόγησης αναφορικά με την ευκολία 
ανάγνωσης των περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των 
φύλλων οδηγιών της συσκευασίας στα 
κράτη μέλη.
Αφού αναλύσει τα ανωτέρω δεδομένα, η 
Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, θα 
εισηγηθεί μια πρόταση για την 
εναρμόνιση και τη βελτίωση της μορφής 
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και του περιεχομένου των περιλήψεων 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 
του φύλλου οδηγιών της συσκευασίας, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι αποτελούν μια 
πολύτιμη πηγή πληροφοριών για το ευρύ 
κοινό και τους επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση. Η μεγαλύτερη σαφήνεια 
και η ευκολία στην ανάγνωση και την κατανόηση της ΠΧΠ και του ΦΟ σε όλα τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μελλοντικής πρότασης για την τροποποίηση της 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται στους ασθενείς για τα 
φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. 

Τροπολογία 51
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Χωρίς καθυστέρηση, η Επιτροπή, 
σε συνεργασία με τον EMEA, και μετά 
από διαβουλεύσεις με οργανισμούς που 
εκπροσωπούν τους ασθενείς, τους 
καταναλωτές, τους γιατρούς και τους 
φαρμακοποιούς, τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και τα κράτη μέλη, καθώς και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, θα 
παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο μια έκθεση 
αξιολόγησης αναφορικά με την ευκολία 
ανάγνωσης των περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των 
φύλλων οδηγιών της συσκευασίας καθώς 
και για την αξία τους για το ευρύ κοινό 
και τους επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας. Αφού αναλύσει τα ανωτέρω 
δεδομένα, η Επιτροπή, ανάλογα με την 
περίπτωση, θα εισηγηθεί προτάσεις για 
τη βελτίωση της μορφής και του 
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περιεχομένου των περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του 
φύλλου οδηγιών της συσκευασίας για να 
εξασφαλιστεί ότι αποτελούν μια πολύτιμη 
πηγή πληροφοριών για το ευρύ κοινό και 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Σε 14 μήνες από τη δημοσίευση της 
παρούσας οδηγίας στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη 
δέσμευση υποβολής μιας έκθεσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη συνάφεια της 
περίληψης χαρακτηριστικών προϊόντος 
και το φύλλο οδηγιών όσον αφορά την 
ανάγκη των ασθενών και των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Στη 
βάση αυτή, η Επιτροπή διατυπώνει, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, συστάσεις 
και/ή νομοθετικές προτάσεις με σκοπό τη 
βελτίωση των δύο αυτών εγγράφων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σήμερα, η περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος και το φύλλο οδηγιών δεν φαίνεται να 
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. 
Επίσης, όσον αφορά την εξέλιξη των πρακτικών, των γνώσεων και των αιτημάτων των 
ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, η Επιτροπή θα μπορούσε, αντίστοιχα, να 
διεξάγει μια μελέτη για τη χρήση και την παρουσίαση των δύο αυτών εγγράφων.
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Τροπολογία 53
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο 
επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης στον 
τομέα της λήψης αποφάσεων όσον αφορά 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση τόσο σε 
κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όταν 
εκτελούνται καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού πρέπει να μπορεί να 
βασίζεται στις συμβουλές της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στον 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης του 
Οργανισμού.

(13) Για να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο 
επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης στον 
τομέα της λήψης αποφάσεων όσον αφορά 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση τόσο σε 
κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όταν 
εκτελούνται καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού πρέπει να μπορεί να 
βασίζεται στις συμβουλές της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της σχέσης κινδύνου-οφέλους 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
του Οργανισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης» είναι πολύ περιοριστική και παραβλέπει την αναγκαιότητα μιας 
ανάλυσης της σχέσης κινδύνου-οφέλους ενός φαρμάκου, εμμένοντας στην ανάλυση του 
κινδύνου που λαμβάνεται ξεχωριστά. Το πεδίο της Επιτροπής είναι ωστόσο «η εξέταση 
ζητημάτων σχετικών με την φαρμακοεπαγρύπνηση» (πρόταση κανονισμού, άρθ. 1 σημείο 12).

Τροπολογία 54
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για να συλλέγουν 
πληροφορίες χρήσιμες για την εποπτεία 
των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων,

(16) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιούν σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για να συλλέγουν 
πληροφορίες χρήσιμες για την εποπτεία 
των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων οι 
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την εσφαλμένη χρήση, την κατάχρηση και 
τη λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή, 
καθώς και να εξασφαλίζουν την ποιότητά 
τους μέσω της παρακολούθησης των 
περιπτώσεων εικαζόμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών φαρμάκων.

οποίες προκαλούνται από τις κανονικές 
συνθήκες χρήσεως, τη μη προβλεπόμενη 
χρήση, την εσφαλμένη χρήση τους, την 
κατάχρησή και τη λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή, καθώς και να 
εξασφαλίζουν την ποιότητά τους μέσω της 
παρακολούθησης των περιπτώσεων 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 
φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προκαλεί σύγχυση και θα μπορούσε να διασαφηνιστεί, για να 
επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με όλες τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων – όχι 
μόνο εκείνες που προκαλούνται λόγω εσφαλμένης χρήσης, κατάχρησης και λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής. 

Τροπολογία 55
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω ο 
συντονισμός των πόρων ανάμεσα στα 
κράτη μέλη, ένα κράτος μέλος θα πρέπει 
να έχει το δικαίωμα να αναθέσει 
ορισμένα καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε άλλο κράτος 
μέλος.

(17) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για την εποπτεία των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που 
σημειώνονται εντός της επικράτειάς του.
Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω το 
επίπεδο της εμπειρογνωμοσύνης στη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να οργανώνουν 
κύκλους εκπαίδευσης και να 
ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες και 
εμπειρογνωμοσύνη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να φέρει την πλήρη ευθύνη για τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση τυχόν ανεπιθύμητης ενέργειας συνδεόμενης με φάρμακο που κυκλοφορεί εντός 
της επικράτειάς του. 
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Τροπολογία 56
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω ο 
συντονισμός των πόρων ανάμεσα στα
κράτη μέλη, ένα κράτος μέλος θα πρέπει 
να έχει το δικαίωμα να αναθέσει 
ορισμένα καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε άλλο κράτος 
μέλος.

(17) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση των ανεπιθύμητων 
ενεργειών που σημειώνονται εντός της 
επικράτειάς του. Προκειμένου να αυξηθεί 
περαιτέρω το επίπεδο της 
εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να οργανώνουν 
κύκλους εκπαίδευσης και να 
ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες και 
εμπειρογνωμοσύνη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι πλήρως υπεύθυνο για τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση κάθε ανεπιθύμητης ενέργειας σχετιζόμενης με φάρμακο που κυκλοφορεί στην 
επικράτειά του.

Τροπολογία 57
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να απλουστευθεί η γνωστοποίηση
των εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών, 
οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας και τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τις εν 
λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες μόνο στην 
κοινοτική βάση δεδομένων για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση και στο δίκτυο 

(18) Για να απλουστευθεί η γνωστοποίηση
των εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών, 
οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας θα 
πρέπει να αναφέρουν αυτές τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες μόνο στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
σημειώθηκαν και τα κράτη μέλη πρέπει να 
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επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
(εφεξής «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance»).

αναφέρουν τις εν λόγω ανεπιθύμητες 
ενέργειες απευθείας στην κοινοτική βάση 
δεδομένων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
και στο δίκτυο επεξεργασίας δεδομένων 
που αναφέρονται στο άρθρο 57 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 (εφεξής «η βάση 
δεδομένων Eudravigilance»).

Τυχόν αλλαγή στην εθνική βάση 
δεδομένων θα πρέπει να αποστέλλεται 
άμεσα και αυτόματα στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση και χωρίς καθυστέρηση των ανεπιθύμητων 
ενεργειών σε φάρμακα που σημειώνονται εντός της επικράτειάς του. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν απευθείας πρόσβαση στις λεπτομερείς εκθέσεις των ανεπιθύμητων ενεργειών 
φαρμάκων, προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν απώλεια κλινικών πληροφοριών οι οποίες θα 
υπονόμευαν την επιστημονική ανάλυση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη να 
καταχωρούν τις εκθέσεις στη βάση δεδομένων Eudravigilance, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ποιότητα της βάσης δεδομένων Eudravigilance. 

Τροπολογία 58
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να απλουστευθεί η αναφορά των 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών, οι 
κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας και τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τις εν 
λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες μόνο στην 
κοινοτική βάση δεδομένων για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση και στο δίκτυο 
επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
(εφεξής «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance»).

(18) Για να απλουστευθεί η αναφορά των 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών και 
να επιτραπεί στα κράτη μέλη η 
ταυτόχρονη πρόσβαση στις ίδιες 
πληροφορίες, οι κάτοχοι των αδειών 
κυκλοφορίας και τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναφέρουν τις εν λόγω ανεπιθύμητες 
ενέργειες μόνο στην κοινοτική βάση 
δεδομένων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
και στο δίκτυο επεξεργασίας δεδομένων 
που αναφέρονται στο άρθρο 57 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 (εφεξής «η βάση 
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δεδομένων Eudravigilance»). Υπό αυτή 
την οπτική και προκειμένου να 
επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι, 
τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να επιβάλουν 
συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον 
αφορά τη γρήγορη και τακτική δήλωση 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοτικοί στόχοι και να διασφαλιστεί η μετάδοση των 
πληροφοριών και η εναρμόνιση των ελέγχων, τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να επιβάλουν 
συμπληρωματικές απαιτήσεις που δεν θα έχουν επιστημονικές βάσεις.

Τροπολογία 59
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να απλουστευθεί η γνωστοποίηση
των εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών, 
οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας και τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τις εν 
λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες μόνο στην 
κοινοτική βάση δεδομένων για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση και στο δίκτυο 
επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
(εφεξής «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance»).

(18) Για να απλουστευθεί η γνωστοποίηση
των εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών, 
οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας θα 
πρέπει να αναφέρουν αυτές τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες μόνο στα κράτη 
μέλη και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναφέρουν τις εν λόγω ανεπιθύμητες 
ενέργειες απευθείας στην κοινοτική βάση 
δεδομένων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
και στο δίκτυο επεξεργασίας δεδομένων 
που αναφέρονται στο άρθρο 57 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 (εφεξής «η βάση 
δεδομένων Eudravigilance»).

Τυχόν αλλαγή στην εθνική βάση 
δεδομένων θα πρέπει να αποστέλλεται 
άμεσα και αυτόματα στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance.
Η βάση δεδομένων Eudravingilance και 
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η εθνική βάση δεδομένων θα πρέπει να 
είναι πλήρως διαλειτουργική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Τροπολογία 60
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να απλουστευθεί η γνωστοποίηση
των εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών, 
οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας και τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τις εν 

(18) Για να απλουστευθεί η γνωστοποίηση
των εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών, 
οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας και τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τις εν 



AM\808932EL.doc 31/199 PE438.412v02-00

EL

λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες μόνο στην 
κοινοτική βάση δεδομένων για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση και στο δίκτυο 
επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
(εφεξής «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance»).

λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες μόνο στην 
κοινοτική βάση δεδομένων για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση και στο δίκτυο 
επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
(εφεξής «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance»). Η βάση δεδομένων 
Eudravigilance θα πρέπει ταυτοχρόνως 
και ηλεκτρονικώς να ειδοποιεί τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για αναφορές 
που υποβάλλονται από κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προειδοποιούνται ηλεκτρονικά όταν οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας υποβάλλουν εκθέσεις στη βάση Eudravigilance σχετικά με σοβαρές ύποπτες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται στην επικράτειά τους, ως πρόσθετος έλεγχος για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα διαφεύγουν της προσοχής των εθνικών αρμόδιων 
αρχών.

Τροπολογία 61
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο 
διαφάνειας στις διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δημιουργήσουν και να 
συντηρούν δικτυακές πύλες για την 
ασφάλεια των φαρμάκων. Για τον ίδιο 
σκοπό, οι κάτοχοι των αδειών 
κυκλοφορίας θα πρέπει να προειδοποιούν 
τις αρχές σχετικά με αναγγελίες ασφάλειας 
και οι αρχές θα πρέπει να προειδοποιούν η 
μία την άλλη για τέτοιες αναγγελίες.

(19) Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο 
διαφάνειας στις διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δημιουργήσουν και να 
συντηρούν δικτυακές πύλες για την 
ασφάλεια των φαρμάκων. Για τον ίδιο 
σκοπό, οι κάτοχοι των αδειών 
κυκλοφορίας θα πρέπει να υποβάλουν στις
αρχές αναγγελίες ασφάλειας για
προγενέστερη έγκριση κυκλοφορίας και οι 
αρχές θα πρέπει να προειδοποιούν η μία 
την άλλη για τέτοιες αναγγελίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί οι τυχόν πληροφορίες για φάρμακα που παρέχονται από τις 
εταιρείες στο ευρύτερο κοινό να μην έχουν προωθητικό χαρακτήρα. Η αρχή της προηγούμενης 
επικύρωσης των πληροφοριών εφαρμόζεται ήδη για τα φύλλα οδηγιών της συσκευασίας, τις 
εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, καθώς επίσης στην πρόταση σχετικά με την ενημέρωση του 
ευρύτερου κοινού για τα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή η οποία τελεί υπό 
συζήτηση αυτήν την περίοδο και για λόγους συνέπειας θα πρέπει να ισχύσει και για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση 

Τροπολογία 62
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο 
διαφάνειας στις διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δημιουργήσουν και να 
συντηρούν δικτυακές πύλες για την 
ασφάλεια των φαρμάκων. Για τον ίδιο 
σκοπό, οι κάτοχοι των αδειών 
κυκλοφορίας θα πρέπει να προειδοποιούν 
εκ των προτέρων τις αρχές σχετικά με
αναγγελίες ασφάλειας και οι αρχές θα 
πρέπει προειδοποιούν η μία την άλλη για 
τέτοιες αναγγελίες.

(19) Προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο 
διαφάνειας στις διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δημιουργήσουν και να 
συντηρούν δικτυακές πύλες για την 
ασφάλεια των φαρμάκων. Οι κάτοχοι των 
αδειών κυκλοφορίας θα πρέπει να 
υποχρεώνονται να υποβάλουν στις αρχές 
τις αναγγελίες ασφάλειας τις οποίες 
σχεδιάζουν να διαδώσουν για 
προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας. Χωρίς 
καθυστέρηση κατόπιν χορήγησης τέτοιας 
άδειας, οι αρχές θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν μεταξύ τους μια εκ των 
προτέρων προειδοποίηση σχετικά με 
αυτές τις αναγγελίες ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί οι τυχόν πληροφορίες για φάρμακα που παρέχονται από τις 
εταιρείες στο ευρύτερο κοινό να μην έχουν προωθητικό χαρακτήρα. Η αρχή της προηγούμενης 
επικύρωσης των πληροφοριών εφαρμόζεται ήδη για τα φύλλα οδηγιών της συσκευασίας, τις 
εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, καθώς επίσης στην πρόταση σχετικά με την ενημέρωση του 
ευρύτερου κοινού για τα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή η οποία τελεί υπό 
συζήτηση αυτήν την περίοδο και για λόγους συνέπειας θα πρέπει να ισχύσει και για τις 
πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης
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Τροπολογία 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η γνωστοποίηση μέσω των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται ιδιαιτέρως σε 
περιπτώσεις όπου η συμβολή τους θα 
μπορούσε να αποδειχτεί ουσιαστική για 
την κατανόηση της ανεπιθύμητης 
ενέργειας. Προκειμένου να διευκολυνθεί 
αυτή η διαδικασία γνωστοποίησης, η 
πρόσβαση των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας σε δεδομένα για τα φάρμακα 
που περιέχονται στο ιατρικό αρχείο του 
ασθενή θα πρέπει να διευκολύνεται, 
σύμφωνα με κανόνες προστασίας 
δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα του επαγγελματία του τομέα της υγείας ως 
φύλακα στη διαδικασία γνωστοποίησης της φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τροπολογία 64
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογικές σκέψεις 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η γνωστοποίηση μέσω των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται ιδιαιτέρως σε 
περιπτώσεις όπου η συμβολή τους θα 
μπορούσε να αποδειχτεί ουσιαστική για 
την κατανόηση της ανεπιθύμητης 
ενέργειας και σε τέτοιες περιπτώσεις η 
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ανεπιθύμητη ενέργεια να συνδέεται με 
λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή.
Προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η 
διαδικασία γνωστοποίησης, η πρόσβαση 
των επαγγελματιών του τομέα της υγείας 
σε δεδομένα για τα φάρμακα που 
περιέχονται στο ιατρικό αρχείο του 
ασθενή θα πρέπει να διευκολύνεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα του επαγγελματία του τομέα της υγείας ως 
φύλακα στη διαδικασία γνωστοποίησης της φαρμακοεπαγρύπνησης. Επίσης, προκειμένου να 
συνδράμουν καλύτερα στον ορθό εντοπισμό πιθανών λανθασμένων φαρμακευτικών αγωγών 
που οδηγούν σε ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες έχει ουσιαστική σημασία οι γιατροί και οι 
φαρμακοποιοί να έχουν πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο των ασθενών, με απόλυτο σεβασμό προς 
τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 65
Crescenzio Rivellini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) Πρέπει ιδιαιτέρως να 
ενθαρρύνονται οι αναφορές από 
επαγγελματίες του τομέα της υγεία στις 
περιπτώσεις στις οποίες η συνεισφορά 
τους είναι αναγκαία προκειμένου να 
κατανοηθεί η σημασία της ανεπιθύμητης 
ενέργειας και των ανεπιθύμητων 
ενεργειών που οφείλονται σε λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή. Για να 
διευκολυνθεί αυτός ο τύπος αναφοράς και 
προκειμένου να προστατευτεί ο πολίτης, 
πρέπει να είναι εγγυημένη η πρόσβαση 
στα δεδομένα που περιέχονται στους
ιατρικούς φακέλους των ασθενών από 
την πλευρά των επαγγελματιών στον 
τομέα της υγείας.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ο ενεργός ρόλος του επαγγελματία του τομέα της υγείας στις 
αναφορές φαρμακοεπαγρύπνησης. Εξάλλου, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ορθότερος 
εντοπισμός δυνητικών λαθών κατά τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής τα οποία προκαλούν 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι απαραίτητο οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί να έχουν 
κοινή πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών, με πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας 
περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων, σε ένα κλίμα 
αμοιβαίας συνεργασίας που έχει ήδη επιδείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Τροπολογία 66
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι απαιτήσεις για τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια πρέπει να είναι ανάλογες προς 
τους κινδύνους τους οποίους θέτουν τα 
φάρμακα. Ως εκ τούτου, η υποβολή 
περιοδικών επικαιροποιημένων εκθέσεων 
για την ασφάλεια πρέπει να συνδέεται με 
το σύστημα διαχείρισης του κινδύνου για 
τα νεοεγκριθέντα φάρμακα και η υποβολή 
εκθέσεων ρουτίνας δεν πρέπει να 
απαιτείται για τα γενόσημα φάρμακα, τα 
φάρμακα με καθιερωμένη χρήση, τα 
φάρμακα που χορηγούνται κατόπιν 
συγκατάθεσης με πλήρη γνώση, τα 
ομοιοπαθητικά φάρμακα ή τα 
καταχωρισμένα φάρμακα φυτικής 
προέλευσης με παραδοσιακή χρήση. 
Εντούτοις, προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας, οι αρχές πρέπει να απαιτούν την 
υποβολή περιοδικών επικαιροποιημένων 
εκθέσεων για την ασφάλεια για τα εν λόγω 
προϊόντα, όταν υπάρχει ανάγκη 
αξιολόγησης του κινδύνου τους ή 
επανεξέτασης της επάρκειας των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα.

(22) Οι απαιτήσεις για τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια πρέπει να είναι ανάλογες προς 
τους κινδύνους τους οποίους θέτουν τα 
φάρμακα. Ως εκ τούτου, η υποβολή 
περιοδικών επικαιροποιημένων εκθέσεων 
για την ασφάλεια πρέπει να συνδέεται με 
το σύστημα διαχείρισης του κινδύνου για 
τα νεοεγκριθέντα φάρμακα και η 
περιοδικότητά τους πρέπει να αυξηθεί για 
τα γενόσημα φάρμακα, τα φάρμακα με 
καθιερωμένη χρήση, τα φάρμακα που 
χορηγούνται κατόπιν συγκατάθεσης με 
πλήρη γνώση, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα 
ή τα καταχωρισμένα φάρμακα φυτικής 
προέλευσης με παραδοσιακή χρήση. 
Εντούτοις, προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας, οι αρχές πρέπει να απαιτούν την 
υποβολή περιοδικών επικαιροποιημένων 
εκθέσεων για την ασφάλεια για τα εν λόγω 
προϊόντα σε συγκεκριμένα διαστήματα, 
όταν υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης του 
κινδύνου τους ή επανεξέτασης της 
επάρκειας των πληροφοριών σχετικά με τα 
προϊόντα.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Τροπολογία 67
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι απαιτήσεις για τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια πρέπει να είναι ανάλογες προς 
τους κινδύνους τους οποίους θέτουν τα 
φάρμακα. Ως εκ τούτου, η υποβολή 
περιοδικών επικαιροποιημένων εκθέσεων 
για την ασφάλεια πρέπει να συνδέεται με 
το σύστημα διαχείρισης του κινδύνου για 
τα νεοεγκριθέντα φάρμακα και η υποβολή 
εκθέσεων ρουτίνας δεν πρέπει να 
απαιτείται για τα γενόσημα φάρμακα, τα 
φάρμακα με καθιερωμένη χρήση, τα 
φάρμακα που χορηγούνται κατόπιν 
συγκατάθεσης με πλήρη γνώση, τα 
ομοιοπαθητικά φάρμακα ή τα 
καταχωρισμένα φάρμακα φυτικής 
προέλευσης με παραδοσιακή χρήση. 
Εντούτοις, προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας, οι αρχές πρέπει να απαιτούν την 
υποβολή περιοδικών επικαιροποιημένων 
εκθέσεων για την ασφάλεια για τα εν λόγω 
προϊόντα, όταν υπάρχει ανάγκη
αξιολόγησης του κινδύνου τους ή 
επανεξέτασης της επάρκειας των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα.

(22) Οι απαιτήσεις για τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια πρέπει να είναι ανάλογες προς 
τους κινδύνους τους οποίους θέτουν τα 
φάρμακα. Επομένως, οι εκθέσεις αυτές 
πρέπει να σχετίζονται εφεξής με το 
σύστημα διαχείρισης κινδύνων στην 
περίπτωση νέων εγκεκριμένων φαρμάκων 
και να πραγματοποιούνται συστηματικά
για τα γενόσημα φάρμακα, τα φάρμακα 
καθιερωμένης χρήσης, τα φάρμακα που 
υπόκεινται στη σαφή συναίνεση, τα 
ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα συμβατικά 
φυτικά φάρμακα, που έχουν καταχωριστεί 
σωστά. Εντούτοις, προς το συμφέρον της 
δημόσιας υγείας, οι αρχές πρέπει να 
απαιτούν την υποβολή περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια για τα εν λόγω προϊόντα, όταν 
υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης του κινδύνου 
τους ή επανεξέτασης της επάρκειας των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι επιδράσεις ενός φαρμάκου δύνανται να ποικίλλουν ως προς τη σύνθεση, τον τρόπο 
παρασκευής και στο πλαίσιο αυτό, όλα τα φάρμακα πρέπει να υποβάλλονται κατά τη 
δημοσίευση των περιοδικών επικαιροποιημένων εκθέσεων ασφαλείας.

Τροπολογία 68
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για τις 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης 
από την είσπραξη τελών. Εντούτοις, η 
διαχείριση των ποσών αυτών που 
εισπράττονται θα πρέπει να γίνεται υπό 
τον διαρκή έλεγχο των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία τους.

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από δημόσια έσοδα 
όχι μόνο για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, αλλά και επειδή τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
φέρουν την απόλυτη ευθύνη για τη φαρμακοεπαγρύπνηση (και από άποψη χρηματοδότησης), 
καθώς αυτά είναι εκείνα που επιβαρύνονται με το κόστος που συνδέεται με τις παρενέργειες 
τόσο από άποψη νοσηρότητας όσο και από άποψη θνησιμότητας. . Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «εκτιμάται ότι 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.
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Τροπολογία 69
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για τις 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης 
από την είσπραξη τελών. Εντούτοις, η 
διαχείριση των ποσών αυτών που 
εισπράττονται θα πρέπει να γίνεται υπό 
τον διαρκή έλεγχο των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η
ανεξαρτησία τους.

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από δημόσια έσοδα 
όχι μόνο για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, αλλά και επειδή τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
φέρουν την απόλυτη ευθύνη για τη φαρμακοεπαγρύπνηση (και από άποψη χρηματοδότησης), 
καθώς αυτά είναι εκείνα που επιβαρύνονται με το κόστος που συνδέεται με τις παρενέργειες 
τόσο από άποψη νοσηρότητας όσο και από άποψη θνησιμότητας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «εκτιμάται ότι 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».

Τροπολογία 70
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
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επαρκώς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί 
επαρκής χρηματοδότηση για τις 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης 
από την είσπραξη τελών. Εντούτοις, η 
διαχείριση των ποσών αυτών που 
εισπράττονται θα πρέπει να γίνεται υπό 
τον διαρκή έλεγχο των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία τους.

επαρκώς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. 

Or. en

Τροπολογία 71
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Αυτή η Οδηγία θα πρέπει να ισχύσει 
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 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
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 
γίνονται κατανοητά και να αποτρέπονται 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες, να 
προσδιορίζονται και να λαμβάνονται 
ενέργειες για τη μείωση των κινδύνων και 
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την αύξηση των ωφελειών των 
φαρμάκων με σκοπό τη διαφύλαξη της 
δημόσιας υγείας, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο σύστημα 
Eudravigilance τηρώντας παράλληλα την 
κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας 
δεδομένων. Αυτός ο σκοπός αποτελεί 
σημαντικό δημόσιο συμφέρον που 
δικαιολογείται εφόσον η επεξεργασία των 
δεδομένων υγείας που οδηγούν στην 
αναγνώριση της ταυτότητας των 
ασθενών πραγματοποιείται μόνο όταν 
είναι απαραίτητη και οι εμπλεκόμενοι 
φορείς αξιολογούν αυτήν την ανάγκη σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας 
φαρμακοεπαγρύπνησης.
1ΕΕ L 281, της 23.11.1995, σ. 31.
2ΕΕ L 8, της 12.1.2001, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση καλύπτει εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, που πρέπει να 
προστατεύονται πλήρως. Βλέπε επίσης τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων του Απριλίου 2009.

Τροπολογία 72
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται

«(11) Ανεπιθύμητη ενέργεια: Μία 
επιβλαβής και ανεπιθύμητη απόκριση»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση (άρθρο 1,σημείο 11, της ενοποιημένης Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, η οποία 
είναι ο ορισμός που χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και της 
Διεθνούς Διάσκεψης για την Εναρμόνιση (ICH) για φάρμακα που είναι σε κυκλοφορία), όπου 
με σαφήνεια δηλώνεται ότι αναφέρεται σε κανονικές συνθήκες χρήσης και αποφεύγεται η 
σύγχυση με περιπτώσεις που αφορούν εσφαλμένη χρήση ή κατάχρηση, θα πρέπει να 
αποκατασταθεί. 

Τροπολογία 73
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(11) Παρενέργεια: Αντίδραση στο 
φάρμακο η οποία είναι επιβλαβής και μη 
εσκεμμένη.»

«(11) Ανεπιθύμητη δράση φαρμάκου: 
Αντίδραση στο φάρμακο η οποία είναι 
επιβλαβής και μη εσκεμμένη.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παρενέργεια» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον πιο ακριβή, σε κύκλους ειδικών 
συνηθισμένο και διεθνώς συνήθη όρο «ανεπιθύμητη δράση φαρμάκου». Αυτό αντιστοιχεί και 
στην αγγλική ορολογία («adverse drug reaction»)

Τροπολογία 74
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11) Ανεπιθύμητη ενέργεια: μια επιβλαβής 
και ακούσια απόκριση σε ένα φάρμακο

11) Ανεπιθύμητη ενέργεια: μια επιβλαβής 
και ακούσια απόκριση σε ένα φάρμακο 
που εμφανίζεται σε δόσεις 
χρησιμοποιούμενες κανονικά στον 
άνθρωπο για λόγους προφύλαξης, 
διάγνωσης ή θεραπείας ασθένειας ή για 
την αποκατάσταση, διόρθωση ή 
τροποποίηση φυσιολογικής λειτουργίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του ορισμού δεν αιτιολογείται και πρέπει να διατηρεί τον ορισμό που είναι 
αποδεκτός διεθνώς (αυτόν που χρησιμοποιούν η ΠΟΥ και η Διεθνής Διάσκεψη Εναρμόνισης 
(ICH)). Εξάλλου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν παράλληλα οι έννοιες του φαρμακευτικού 
σφάλματος και της εσφαλμένης χρήσης, οι οποίες καλύπτονται από το νέο ορισμό που 
προτείνεται από την Επιτροπή, ο οποίος όμως δεν απαντά στα ίδια ερωτήματα. 

Τροπολογία 75
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ανεπιθύμητη ενέργεια: μία επιβλαβής 
και ανεπιθύμητη απόκριση

11) ανεπιθύμητη ενέργεια: μία επιβλαβής 
και ανεπιθύμητη απόκριση που 
εμφανίζεται σε δόσεις χρησιμοποιούμενες 
κανονικά στον ανθρώπινο οργανισμό, 
σύμφωνα με την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, για 
λόγους προφύλαξης, διάγνωσης ή 
θεραπείας ή για την τροποποίηση 
φυσιολογικής λειτουργίας·
11a) μη προβλεπόμενη χρήση φαρμάκου: 
χρήση ενός φαρμάκου η οποία δεν είναι 
σύμφωνη με την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των λανθασμένων 
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φαρμακευτικών αγωγών, και συνοδεύεται 
από επιβλαβείς ενέργειες οι οποίες είναι 
ακούσιες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αξιολόγηση αυτών των δύο διαφορετικών τύπων επιβλαβών και ακούσιων ενεργειών
που προκαλούνται από τη χρήση ενός φαρμάκου είναι σημαντικό να μπορεί να γίνει διάκριση 
ανάμεσα στη χρήση σύμφωνα με την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και τη 
χρήση που δεν είναι σύμφωνη με την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (μη 
προβλεπόμενη χρήση και λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή). Η αξιολόγηση θα οδηγήσει σε 
διαφορετικές αντιδράσεις από πλευράς των αρμόδιων αρχών: η λανθασμένη φαρμακευτική 
αγωγή μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον προειδοποιήσεις αλλά όχι σε ανάκληση ή αναστολή της 
άδειας κυκλοφορίας, σε αντίθεση με τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τροπολογία 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ανεπιθύμητη ενέργεια: Μία 
επιβλαβής και ανεπιθύμητη απόκριση.

(11) Ανεπιθύμητη ενέργεια: Μία 
επιβλαβής και ανεπιθύμητη απόκριση που 
εμφανίζεται σε δόσεις χρησιμοποιούμενες 
κανονικά στον ανθρώπινο οργανισμό για 
λόγους προφύλαξης, διάγνωσης ή 
θεραπείας ασθένειας ή για την 
αποκατάσταση, διόρθωση ή τροποποίηση 
φυσιολογικής λειτουργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια στην ορολογία που χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Οι 
ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην ΕΚ θα πρέπει να είναι πανομοιότυποι με τους ορισμούς 
που έχει προβλέψει η ICH ή ο ΠΟΥ. Ο ορισμός του όρου «ανεπιθύμητη ενέργεια» δεν συμφωνεί 
με τον ορισμό του ΠΟΥ. Ο τρέχων κοινοτικός ορισμός της ανεπιθύμητης ενέργειας συμβαδίζει 
με τον ΠΟΥ και θα πρέπει να διατηρηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι συνδέεται με δόσεις 
σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας. Διαφορετικά είναι αδύνατον να προσδιορίσει κανείς το 
«ανεπιθύμητος».
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Τροπολογία 77
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(11) Παρενέργεια: Αντίδραση στο 
φάρμακο η οποία είναι επιβλαβής και μη 
εσκεμμένη.»

«(11) Ανεπιθύμητη δράση φαρμάκου: 
Αντίδραση στο φάρμακο η οποία είναι 
επιβλαβής και μη εσκεμμένη.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παρενέργεια» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον πιο ακριβή, σε κύκλους ειδικών 
συνηθισμένο και διεθνώς συνήθη όρο «ανεπιθύμητη δράση φαρμάκου». Αυτό αντιστοιχεί και 
στην αγγλική ορολογία («adverse drug reaction»).

Τροπολογία 78
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(11) Παρενέργεια: Αντίδραση στο 
φάρμακο η οποία είναι επιβλαβής και μη 
εσκεμμένη.»

«(11) Ανεπιθύμητη δράση φαρμάκου: 
Αντίδραση στο φάρμακο η οποία είναι 
επιβλαβής και μη εσκεμμένη.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παρενέργεια» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον πιο ακριβή, σε κύκλους ειδικών 
συνηθισμένο και διεθνώς συνήθη όρο «ανεπιθύμητη δράση φαρμάκου». Αυτό αντιστοιχεί και 
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στην αγγλική ορολογία («adverse drug reaction»).

Σημείωση της συντακτικής ομάδας: Σε περίπτωση αποδοχής θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες 
τροποποιήσεις στο υπόλοιπο κείμενο της Οδηγίας καθώς και στην Κοινοτική απόφαση (EΚ) υπ’ 
αρ. 726/2004. 

Τροπολογία 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
11a. Λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή: 
Μια απόκριση η οποία δεν συνιστά 
ανεπιθύμητη ενέργεια, αλλά η οποία 
οφείλεται σε σφάλματα και χρήσεις ενός 
φαρμάκου πέραν της εγκεκριμένης 
περίληψης των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της 
εσφαλμένης χρήσης και της κατάχρησης 
του φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται πληροφορίες και για τα σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής, 
αλλά θα πρέπει να γίνεται διάκριση αυτών από τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι κατανοητό ότι 
είναι σημαντικό οι αρχές να λαμβάνουν πληροφορίες για τα σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής. 
Η ανεπιθύμητη ενέργεια συνήθως επηρεάζει το φύλλο οδηγιών της συσκευασίας και την 
περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
αντικατοπτρίζονται τα σφάλματα αγωγής σε αυτά τα έγγραφα.
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Τροπολογία 80
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«(13α) Ανεπιθύμητη περιβαλλοντική 
ενέργεια: Μια ανεπιθύμητη ενέργεια στο 
περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία μέσω 
του περιβάλλοντος που προκαλεί ένα 
φάρμακο ή τα προϊόντα αποικοδομήσεώς 
του»

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαρμακευτικά προϊόντα εκκρίνονται από τους ασθενείς που τελούν υπό φαρμακευτική αγωγή. 
Συχνά διαφεύγουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και ενδέχεται να ρυπάνουν τα 
επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα ή ακόμα και το πόσιμο νερό. Πρέπει να θεσπιστούν 
διατάξεις για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων περιβαλλοντικών ενεργειών στη νομοθεσία 
περί φαρμακευτικών προϊόντων. Επομένως, χρειάζεται να υπάρχει ένας ορισμός της 
ανεπιθύμητης περιβαλλοντικής ενέργειας.

Τροπολογία 81
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«14. Εικαζόμενη παρενέργεια: Μια 
παρενέργεια στην οποία δεν μπορεί να 
αποκλειστεί μια αιτιώδης συσχέτιση με το 
φάρμακο.

«14. Περίπτωση υπό διερεύνηση μιας 
ανεπιθύμητης δράσης φαρμάκου: Ένα 
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα στο οποίο δεν 
μπορεί να αποκλειστεί μια αιτιώδης 
συσχέτιση με το φάρμακο.
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Or. de

Αιτιολόγηση

βλ. αίτηση τροποποίησης για το άρθρο 1 – σημείο 11.

Τροπολογία 82
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«14. Εικαζόμενη παρενέργεια: Μια 
παρενέργεια στην οποία δεν μπορεί να 
αποκλειστεί μια αιτιώδης συσχέτιση με το 
φάρμακο.

«14. Περίπτωση υπό διερεύνηση μιας 
ανεπιθύμητης δράσης φαρμάκου: Ένα 
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα στο οποίο δεν 
μπορεί να αποκλειστεί μια αιτιώδης 
συσχέτιση με το φάρμακο.

Or. de

Αιτιολόγηση

βλ. αίτηση τροποποίησης για το άρθρο 1 – σημείο 11.

Τροπολογία 83
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«14. Εικαζόμενη παρενέργεια: Μια 
παρενέργεια στην οποία δεν μπορεί να 
αποκλειστεί μια αιτιώδης συσχέτιση με το 
φάρμακο.

«14. Περίπτωση υπό διερεύνηση μιας 
ανεπιθύμητης δράσης φαρμάκου: Ένα 
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα στο οποίο δεν 
μπορεί να αποκλειστεί μια αιτιώδης 
συσχέτιση με το φάρμακο.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «παρενέργεια» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον πιο ακριβή, σε κύκλους ειδικών 
συνηθισμένο και διεθνώς συνήθη όρο «ανεπιθύμητη δράση φαρμάκου». Αυτό αντιστοιχεί και 
στην αγγλική ορολογία («adverse drug reaction»).

Τροπολογία 84
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(14) Ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια: Μια 
ανεπιθύμητη ενέργεια σε σχέση με την 
οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί μια 
αιτιώδης σχέση ανάμεσα στο περιστατικό 
και το φάρμακο.»

«(14) Λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή: 
Οποιοδήποτε αποτρέψιμο μη σκόπιμο και 
ακατάλληλο περιστατικό ή συμβάν που 
οδήγησε, ή θα μπορούσε να είχε οδηγήσει, 
σε μια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενώ το 
φάρμακο ήταν υπό τον έλεγχο ενός 
επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
ασθενή ή καταναλωτή. Οι λανθασμένες 
φαρμακευτικές αγωγές που οδηγούν σε 
ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει, για 
λόγους γνωστοποίησης, να θεωρούνται 
ανεπιθύμητες ενέργειες»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να δοθεί ο ορισμός της έκφρασης «λανθασμένη φαρμακευτική 
αγωγή» κατά τρόπο ώστε τα αποτρέψιμα, μη σκόπιμα και ακατάλληλα συμβάντα που οδηγούν 
σε μια ανεπιθύμητη ενέργεια, ως αποτέλεσμα της εγκεκριμένης χρήσης ενός φαρμάκου στη 
συνήθη δοσολογία αλλά και λόγω λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής ή χρήσης που δεν 
συνάδει με την εγκεκριμένη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, να καλύπτονται από 
την παρούσα Οδηγία (βλ. αιτιολογική σκέψη 5).
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Τροπολογία 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
(14a) Ανεπιθύμητη περιβαλλοντική 
ενέργεια: Αυτή περιλαμβάνει μια 
επιβλαβή επίδραση στη δημόσια υγεία ή 
το περιβάλλον, ειδικά σε επιφανειακά 
ύδατα, υπόγεια ύδατα και πόσιμο νερό 
που συνδέονται με την εμφάνιση στο 
περιβάλλον φαρμακευτικών προϊόντων ή 
των προϊόντων αποικοδομήσεώς τους ή 
μειγμάτων φαρμακευτικών προϊόντων 
και των προϊόντων αποικοδομήσεώς 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φαρμακευτικά προϊόντα εκκρίνονται μέσω των ούρων από τους ασθενείς που τελούν υπό 
φαρμακευτική αγωγή. Διαφεύγουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και ρυπαίνουν 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Όταν τα φαρμακευτικά προϊόντα φτάνουν σε πηγάδια πόσιμου 
νερού συγχωνεύονται σε μια απειλή για τη δημόσια υγεία. Στο υδάτινο περιβάλλον μπορεί να 
προκαλέσουν επιβλαβείς επιδράσεις στη χλωρίδα και την πανίδα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
καλυφθούν πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων 
περιβαλλοντικών ενεργειών στη νομοθεσία περί φαρμακευτικών προϊόντων. Επομένως, 
χρειάζεται να υπάρχει ένας ορισμός της ανεπιθύμητης περιβαλλοντικής ενέργειας.

Τροπολογία 86
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(15) Μελέτη της ασφάλειας μετά την 
έγκριση του φαρμάκου: Οποιαδήποτε 
μελέτη που διεξάγεται σε εγκριθέν
φάρμακο με σκοπό να εντοπισθεί, να 
χαρακτηριστεί ή να προσδιοριστεί 
ποσοτικά ο κίνδυνος για την ασφάλεια, 
επιβεβαιώνοντας το προφίλ ασφάλειας
του φαρμάκου ή να μετρήσει την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου.»

«(15) Μελέτη της φαρμακοεπαγρύπνησης 
μετά την έγκριση του φαρμάκου: 
Οποιαδήποτε μελέτη σε ένα φάρμακο το 
οποίο έλαβε πρώιμη έγκριση για λόγους 
δημόσιας υγείας ελλείψει εναλλακτικής 
θεραπείας ή η οποία διεξάγεται κατόπιν 
αιτήματος των υγειονομικών αρχών μόλις 
ένα φάρμακο κυκλοφορήσει στην αγορά,
με σκοπό να εντοπισθούν, να 
χαρακτηριστούν ή να προσδιοριστούν 
ποσοτικά οι κίνδυνοι ανεπιθύμητων 
ενεργειών ή να αξιολογηθεί το προφίλ
ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου ή 
να επανεκτιμηθεί η σχέση κινδύνου 
ωφέλειας ή να μετρηθεί η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος μιας μελέτης μετά την έγκριση του φαρμάκου είναι να παρακολουθήσει τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων στον άνθρωπο. Η διατύπωση που χρησιμοποιείται θα 
πρέπει να αποτυπώνει καλύτερα την πραγματικότητα του στόχου αυτών των μετεγκριτικών 
μελετών. Οι μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση 
αδειών κυκλοφορίας με φτηνό τρόπο, χωρίς επαρκή αξιολόγηση. 

Τροπολογία 87
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Η παράγραφος 15 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«(15) Μελέτη της ασφάλειας μετά την 
έγκριση του φαρμάκου: Οποιαδήποτε 
μελέτη που διεξάγεται σε εγκριθέν 
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φάρμακο με σκοπό να εντοπισθεί, να 
χαρακτηριστεί ή να προσδιοριστεί 
ποσοτικά ο κίνδυνος για την ασφάλεια, 
επιβεβαιώνοντας το προφίλ ασφάλειας 
του φαρμάκου ή να μετρήσει την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου».

Or. en

Τροπολογία 88
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείοι 1 - στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(15) Μελέτη της ασφάλειας μετά την 
έγκριση του φαρμάκου: Οποιαδήποτε 
μελέτη που διεξάγεται σε εγκριθέν
φάρμακο με σκοπό να εντοπισθεί, να 
χαρακτηριστεί ή να προσδιοριστεί 
ποσοτικά ο κίνδυνος για την ασφάλεια, 
επιβεβαιώνοντας το προφίλ ασφάλειας
του φαρμάκου ή να μετρήσει την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου».

«(15) Μελέτη της φαρμακοεπαγρύπνησης 
μετά την έγκριση του φαρμάκου: 
Οποιαδήποτε μελέτη σε ένα φάρμακο το 
οποίο έλαβε πρώιμη έγκριση για λόγους 
δημόσιας υγείας ελλείψει εναλλακτικής 
θεραπείας ή η οποία διεξάγεται κατόπιν 
αιτήματος των υγειονομικών αρχών μόλις 
ένα φάρμακο κυκλοφορήσει στην αγορά,
με σκοπό να εντοπισθεί, να χαρακτηριστεί 
ή να προσδιοριστεί ποσοτικά ο κίνδυνος 
ανεπιθύμητων ενεργειών ή να αξιολογηθεί 
το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών του 
φαρμάκου και η σχέση κινδύνου ωφέλειας
ή να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων διαχείρισης του κινδύνου».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος μιας μελέτης μετά την έγκριση του φαρμάκου είναι να παρακολουθήσει τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων στον άνθρωπο. Δεν έχει σκοπό την παρακολούθηση 
«της ασφάλειας μετά την έγκριση της άδειας κυκλοφορίας». Οι μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απόκτηση αδειών κυκλοφορίας με φτηνό τρόπο, χωρίς 
επαρκή αξιολόγηση. 
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Τροπολογία 89
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Η παράγραφος 28a αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 
«(28a) Σχέση κινδύνου ωφέλειας: 
Αξιολόγηση των θετικών θεραπευτικών 
επιδράσεων του φαρμάκου σε σχέση με 
τους κινδύνους, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 28».

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα των φαρμακευτικών υπολειμμάτων στο περιβάλλον είναι γνωστό. Δεν αφορά 
μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και αυτήν της δημόσιας υγείας μέσω του 
περιβάλλοντος. Εντούτοις, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φαρμάκων συνεχίζουν να μην 
λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου ωφέλειας κατά τη διαδικασία 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 
(2010), ο Σουηδικός Οργανισμός Φαρμάκων (2009) και το Γερμανικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 
για το Περιβάλλον (2007) όλοι υποστηρίζουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας. 

Τροπολογία 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Η παράγραφος 28a αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
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«(28a) Σχέση κινδύνου ωφέλειας: 
Αξιολόγηση των θετικών θεραπευτικών 
επιδράσεων του φαρμάκου σε σχέση με 
τους κινδύνους, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 28».

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ενσωματώσει τον «κίνδυνο για το περιβάλλον» στην 
αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου ωφέλειας. Αυτή η προσθήκη επίκειται ήδη στη νομοθεσία για 
τα κτηνιατρικά φάρμακα και η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση συνιστάται στην Τεχνική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αριθ. 
1/2010. Ο βασικότερος λόγος είναι να προστατευτεί η δημόσια υγεία, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η πρόσβαση σε φάρμακα ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς.

Τροπολογία 91
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 28β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Σύστημα διαχείρισης κινδύνου: ένα 
σύνολο δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης που έχουν 
σχεδιαστεί για να εντοπίζουν, να 
χαρακτηρίζουν, να αποτρέπουν ή να 
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που 
απορρέουν από ένα φάρμακο, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας αυτών των 
παρεμβάσεων.

(28β) Σύστημα διαχείρισης κινδύνου: ένα 
σύνολο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
και παρεμβάσεων φαρμακοεπαγρύπνησης 
που έχουν σχεδιαστεί για να 
προσδιορίζουν ποσοτικά ή να αποτρέπουν 
τους κινδύνους που απορρέουν από ένα 
φάρμακο, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
αυτών των παρεμβάσεων, ή να 
εξασφαλίζουν τον πρώιμο εντοπισμό νέων 
κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα φάρμακα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να παρακολουθούνται σοβαρά 
από το γενικό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, το οποίο χρειάζεται να γίνει πιο 
αποτελεσματικό τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο στόχος ενός συστήματος 
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διαχείρισης κινδύνου δεν θα έπρεπε να είναι να «εντοπίζει τους κινδύνους ενός φαρμάκου»: 
αυτός είναι ο ρόλος της αξιολόγησης πριν τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Ένα σύστημα 
διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να καθιστά δυνατή την αποτροπή κινδύνων που έχουν ήδη 
εντοπιστεί χάρη στην αξιολόγηση πριν την έγκριση του φαρμάκου και να εντοπίζει το 
συντομότερο δυνατό νέους κινδύνους.

Τροπολογία 92
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 28β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Σύστημα διαχείρισης κινδύνου: ένα 
σύνολο δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης που έχουν 
σχεδιαστεί για να εντοπίζουν, να 
χαρακτηρίζουν, να αποτρέπουν ή να 
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που 
απορρέουν από ένα φάρμακο, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας αυτών των 
παρεμβάσεων.

(28β) Σύστημα διαχείρισης κινδύνου: ένα 
σύνολο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
και παρεμβάσεων φαρμακοεπαγρύπνησης 
που έχουν σχεδιαστεί για να 
προσδιορίζουν ποσοτικά ή να αποτρέπουν 
τους κινδύνους που απορρέουν από ένα 
φάρμακο, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
αυτών των παρεμβάσεων, ή να 
εξασφαλίζουν τον πρώιμο εντοπισμό νέων 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 93
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 28β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28β) Σύστημα διαχείρισης κινδύνου: ένα 
σύνολο δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης που έχουν 
σχεδιαστεί για να εντοπίζουν, να 

(28β) Σύστημα διαχείρισης κινδύνου: ένα 
σύνολο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
και παρεμβάσεων φαρμακοεπαγρύπνησης 
που έχουν σχεδιαστεί για να 
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χαρακτηρίζουν, να αποτρέπουν ή να 
ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που 
απορρέουν από ένα φάρμακο, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας αυτών των 
παρεμβάσεων.

προσδιορίζουν ποσοτικά ή να αποτρέπουν 
τους κινδύνους που απορρέουν από ένα 
φάρμακο, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
αυτών των παρεμβάσεων, ή να 
εξασφαλίζουν τον πρώιμο εντοπισμό νέων 
κινδύνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα φάρμακα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να παρακολουθούνται σοβαρά 
από το γενικό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, το οποίο χρειάζεται να γίνει πιο 
αποτελεσματικό τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο στόχος ενός συστήματος 
διαχείρισης κινδύνου δεν θα έπρεπε να είναι να «εντοπίζει τους κινδύνους ενός φαρμάκου»: 
αυτός είναι ο ρόλος της αξιολόγησης πριν τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Ένα σύστημα 
διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να καθιστά δυνατή την αποτροπή κινδύνων που έχουν ήδη 
εντοπιστεί χάρη στην αξιολόγηση πριν την έγκριση του φαρμάκου.

Τροπολογία 94
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 28γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28γ) Σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης: 
ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από
τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και 
από τα κράτη μέλη για να εκπληρώνουν τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες που 
προβλέπονται στον Τίτλο IX και 
σχεδιασμένο για να παρακολουθεί την 
ασφάλεια εγκεκριμένων φαρμάκων και να 
ανιχνεύει οποιαδήποτε αλλαγή στη σχέση 
κινδύνου ωφέλειάς τους.

(28γ) Σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης: 
Ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και 
τα κράτη μέλη, για να εκπληρώνουν τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες που 
προβλέπονται στον Τίτλο IX:

(a) να συλλέγουν πληροφορίες χρήσιμες 
για την εποπτεία των φαρμάκων, με 
ιδιαίτερη αναφορά στις ανεπιθύμητες 
ενέργειες στον άνθρωπο, 
συμπεριλαμβανομένων της εσφαλμένης 
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χρήσης και της κατάχρησης των 
φαρμάκων, καθώς και της λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής, και
(β) να αξιολογούν αυτές τις πληροφορίες 
με επιστημονικό τρόπο προκειμένου να 
εντοπίζουν τυχόν αλλαγή της σχέσης 
κινδύνου ωφέλειας εγκεκριμένων 
φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση (άρθρο 102 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ ενοποιημένου) η οποία δήλωνε 
σαφώς τα καθήκοντα τα οποία καλύπτει ένα σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης (συλλογή 
πληροφοριών και επιστημονική αξιολόγηση) θα πρέπει να αποκατασταθεί. Η 
φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ένας επιστημονικός κλάδος παρατήρησης με στόχο να 
παρακολουθεί τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων στους ανθρώπους. Δεν έχει σχεδιαστεί 
για να παρακολουθεί την «ασφάλεια των φαρμάκων» (μια διφορούμενη έκφραση «με επίκεντρο 
το φάρμακο» και όχι «με επίκεντρο τον ασθενή»). 

Τροπολογία 95
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 28γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28 δ) Σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης: 
ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από 
τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και 
από τα κράτη μέλη για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που 
απαριθμούνται στον τίτλο IX, και το οποίο 
έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την 
ασφάλεια των εγκεκριμένων φαρμάκων 
και να εντοπίζει οποιαδήποτε αλλαγή του 
ισοζυγίου κινδύνου-οφέλους.

28 δ) Σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης: 
ένα σύστημα που επιτρέπει:

α) τη συλλογή πληροφοριών που είναι 
χρήσιμες για την εποπτεία των 
φαρμάκων, και ιδίως σχετικά με τις 
παρενέργειες των φαρμάκων στον 
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άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης σε 
περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, της 
κατάχρησης φαρμάκων και των 
φαρμακευτικών σφαλμάτων,
β) την επιστημονική αξιολόγηση των 
πληροφοριών αυτών με σκοπό τον 
εντοπισμό κάθε παραλλαγής της σχέσης 
κινδύνου-οφέλους των εγκεκριμένων 
φαρμάκων, 
γ) στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας 
και στα κράτη μέλη την εκπλήρωση των 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που 
απαριθμούνται στον τίτλο IX.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επανάληψη του ορισμού του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης όπως ορίστηκε προηγουμένως 
στην οδηγία 2001/83/ΕΚ. Η πρόταση της Επιτροπής δεν επικαλείται αποστολές συγκέντρωσης 
πληροφοριών και επιστημονικής αξιολόγησης.

Τροπολογία 96
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημεία 32α, 32β και 32 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 32a, 32β και 32γ:
«(32a) Εσφαλμένη φαρμακευτική αγωγή: 
μία μη σκόπιμη, αποτρέψιμη παράλειψη 
ή πράξη που συνδέεται με κάποιο 
φάρμακο η οποία μπορεί να είναι η αιτία 
ενός κινδύνου ή μιας ανεπιθύμητης 
ενέργειας για τον ασθενή και η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή 
περισσότερα στάδια στον κύκλο του 
φαρμάκου, όπως την επιλογή σύνθεσης, 
τη συνταγογράφηση, τη διάθεση, την 
επικύρωση, την παρασκευή, την 
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αποθήκευση, την παράδοση, τη 
χορήγηση, την παρακολούθηση της 
θεραπείας και τη θεραπευτική 
ενημέρωση, αλλά και τις διασυνδέσεις 
της, όπως την επικοινωνία και τη 
μεταγραφή.
(32β) Εσφαλμένη χρήση φαρμάκου: 
χρήση ενός φαρμάκου όχι σύμφωνα με τις 
συστάσεις που περιλαμβάνονται στην 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος (ΠΧΠ). 
(32γ) Ιατρικά δικαιολογημένη χρήση 
πέραν των εγκεκριμένων ενδείξεων: 
συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης η οποία 
εσκεμμένα δεν συμμορφώνεται με τις 
συστάσεις που περιλαμβάνονται στην 
ενότητα «ενδείξεις» της ΠΧΠ αλλά η 
οποία βασίζεται στα δεδομένα 
αξιολόγησης».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη του ορισμού της «λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής», της «εσφαλμένης 
χρήσης» και της «ιατρικά δικαιολογημένης χρήσης πέραν των εγκεκριμένων ενδείξεων» είναι 
χρήσιμη, ώστε τα δεδομένα της φαρμακοεπαγρύπνησης να μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και 
να καταγραφούν με τρόπο περισσότερο κατατοπιστικό όσον αφορά τις συνθήκες χρήσης.

Τροπολογία 97
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 32α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 32α:
32 α) φαρμακευτικό σφάλμα: ακούσια 
παράλειψη ή πραγματοποίηση πράξης 
σχετικής με ένα φάρμακο, που μπορεί να 
ενέχει κίνδυνο ή παρενέργεια για τον 
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ασθενή. Εξ ορισμού, το φαρμακευτικό 
σφάλμα είναι δυνατό να αποφευχθεί 
καθώς υποδεικνύει αυτό που θα έπρεπε 
να γίνει και αυτό που δεν έγινε κατά την 
ανάληψη της φαρμακευτικής θεραπείας 
ενός ασθενούς. Το φαρμακευτικό σφάλμα 
δύναται να αφορά ένα ή περισσότερα 
στάδια του κύκλου ενός φαρμάκου, όπως: 
επιλογή από το φυλλάδιο, 
συνταγογράφηση, απαλλαγή, ανάλυση 
συνταγών, γαληνικό παρaσκεύασμα, 
αποθήκευση, παράδοση, διαχείριση, 
ενημέρωση, θεραπευτική παρακολούθηση 
καθώς και διαδράσεις, όπως μεταδόσεις 
ή μεταγραφές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του ορισμού δεν αιτιολογείται και πρέπει να διατηρεί τον ορισμό που είναι 
αποδεκτός διεθνώς (αυτόν που χρησιμοποιούν η ΠΟΥ και η Διεθνής Διάσκεψη Εναρμόνισης 
(ICH)). Εξάλλου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν παράλληλα οι έννοιες του φαρμακευτικού 
σφάλματος και της εσφαλμένης χρήσης, οι οποίες καλύπτονται από το νέο ορισμό που 
προτείνεται από την Επιτροπή, ο οποίος όμως δεν απαντά στα ίδια ερωτήματα. 

Τροπολογία 98
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 32β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 32β:
32 β) εσφαλμένη χρήση: χρήση μη 
σύμφωνη προς τις συστάσεις της 
περίληψης χαρακτηριστικών προϊόντος.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

πρβλ. τροπολογία στο σημείο 32α

Τροπολογία 99
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 32γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 32γ:
32 γ) χρήση εκτός ιατρικώς 
αιτιολογημένων ενδείξεων: ειδική 
περίπτωση ηθελημένης χρήση μη 
σύμφωνης προς τις συστάσεις της 
ενότητας ενδείξεων της περίληψης 
χαρακτηριστικών προϊόντος, βάσει όμως 
των δεδομένων αξιολόγησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

σύμφωνα με το σημείο 32α.

Τροπολογία 100
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1 - στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 - σημείο 32δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 32δ:
32 ε) πληροφορίες με χαρακτήρα 
εμπορικού απορρήτου: τα μέρη των 
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εγγράφων, των δεδομένων ή των 
πληροφοριών έχουν χαρακτήρα 
εμπορικού απορρήτου κατά τη διάρκεια 
ενός χρονικού διαστήματος που πρέπει να 
καθοριστεί, εάν η δημοσιοποίησή τους 
δύναται να βλάψει σε δυσανάλογο βαθμό 
το εμπορικό συμφέρον του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας, εκτός εάν, παρά την 
βλάβη αυτή, η δημοσιοποίησή τους 
εξυπηρετεί υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. 
Τα δεδομένα σχετικά με τη δημόσια 
υγεία, ειδικότερα τα προκλινικά, τα 
κλινικά δεδομένα και τα δεδομένα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, δεν δύναται να 
εκληφθούν ποτέ ως δεδομένα με 
χαρακτήρα εμπορικού απορρήτου. Τα 
δεδομένα που αφορούν στον όγκο των 
πωλήσεων πρέπει επίσης να 
δημοσιεύονται καθώς πρόκειται για 
επιστημονικά δεδομένα που επιτρέπουν 
την αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης του 
πληθυσμού στις παρενέργειες ενός 
δεδομένου φαρμάκου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

σύμφωνα με το σημείο 32α.

Τροπολογία 101
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - στοιχείο θ - εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) προστίθεται νέο εδάφιο μετά το 
δεύτερο εδάφιο του στοιχείου θ):
- οικοτοξικολογικών δοκιμών, και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι φαρμακοβιομηχανίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή οικοτοξικολογικά δεδομένα για τα 
προϊόντα τους, όταν υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Αυτό αποτελεί 
προϋπόθεση για την ορθή αξιολόγηση του κινδύνου. 

Τροπολογία 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο - α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- α) προστίθεται νέο εδάφιο μετά το 
δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β):
- οικοτοξικολογικών δοκιμών, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φαρμακοβιομηχανίες δεν συνυποβάλλουν πάντα οικοτοξικολογικά δεδομένα για τα προϊόντα 
τους, όταν υποβάλουν αίτηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πιθανότατα επειδή μια τέτοια 
παράλειψη δεν έχει καμία επίπτωση στην έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του φαρμάκου. Η 
έλλειψη στοιχείων καθιστά την εκτίμηση του κινδύνου αδύνατη. Η εκτίμηση των αλλαγών σε 
εκτιμημένο περιβαλλοντικό κίνδυνο απαιτεί ο παραγωγός να υποβάλει αρχικά δεδομένα.

Τροπολογία 103
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - στοιχείο ι α – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ια) Περίληψη του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης του αιτούντος, 
στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα στοιχεία:

«ια) λεπτομερής περιγραφή και περίληψη 
του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης 
του αιτούντος, στην οποία πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή αυτής της «λεπτομερούς περιγραφής» (σύμφωνα με τη διατύπωση της ενοποιημένης 
Οδηγίας 2001/83/ΕΚ άρθρο 8 σημείο i α) είναι μια σημαντική διάταξη που επιτρέπει την 
εξακρίβωση μέσων που τίθενται σε εφαρμογή. Η διατήρηση αυτής της υποχρέωσης είναι 
απαραίτητη. 

Τροπολογία 104
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - σημείο 3α – Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
διαγράφεται

α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
3α:
«3α. περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·».
β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τους σκοπούς του σημείου (3α) του 
πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει την 
ακόλουθη δήλωση: «Το φάρμακο αυτό 
τελεί υπό εντατική παρακολούθηση. Όλες 
οι εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 
πρέπει να αναφέρονται στο/στη 
<ονομασία και διαδικτυακή διεύθυνση 
της εθνικής αρμόδιας αρχής>».

Or. fr
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Αιτιολόγηση

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Τροπολογία 105
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - σημείο 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3α) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου.

«3α. για όλα τα φάρμακα, με εξαίρεση 
εκείνα που αναφέρονται στα Άρθρα 10, 
10a και 10γ, 14, 16 και 16a, μια σύνοψη 
των βασικών πληροφοριών που 
απαιτούνται για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου».

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων με ένα ιδιαίτερα υψηλό προφίλ 
ασφάλειας. Όσον αφορά τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, έχει εξαιρετικά μεγάλη οικονομική 
σημασία, εξαιτίας των φαρμακευτικών εταιρειών που τα παρασκευάζουν, οι οποίες 
απαρτίζονται κυρίως από ΜΜΕ. Η ρυθμιστική και διοικητική επιβάρυνση που συνδέεται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση θα πρέπει να είναι ανάλογη και αποδοτική, κι έτσι να περιορίζεται στα 
μέτρα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ομοιοπαθητικά φάρμακα.
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Τροπολογία 106
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - σημείο 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εγγράφεται η εξής παράγραφος 3 α: διαγράφεται
«(3α) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας περίληψης είναι προβληματική, πολλώ δε μάλλον όταν τα στοιχεία της δεν 
είναι ορισμένα. Γεννά τον κίνδυνο οι ασθενείς να διαβάσουν μόνο αυτό το κομμάτι, όταν 
μάλιστα θα έπρεπε να διαβάσουν ολόκληρο το φύλλο οδηγιών. Τα προβλήματα στην ευκολία 
ανάγνωσης του φύλλου οδηγιών δεν επιλύονται προσθέτοντας μια περίληψη. Αντίθετα, θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν το φύλλο οδηγιών.

Τροπολογία 107
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 1- σημείο 3 α – Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(3α) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·» 

«(3α). Σε 14 μήνες από τη δημοσίευση 
της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη 
δέσμευση υποβολής μιας έκθεσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη συνάφεια της 
περίληψης χαρακτηριστικών προϊόντος 
και το φύλλο οδηγιών όσον αφορά την 
ανάγκη των ασθενών και των 
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επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Στη 
βάση αυτή, η Επιτροπή διατυπώνει, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, συστάσεις 
και/ή νομοθετικές προτάσεις με σκοπό τη 
βελτίωση των δύο αυτών εγγράφων. 

β) Προστίθεται η ακόλουθη 
υποπαράγραφος:
«Για τους σκοπούς του σημείου (3α) του 
πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει την 
ακόλουθη δήλωση: «Το φάρμακο αυτό 
τελεί υπό εντατική παρακολούθηση. Όλες 
οι εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 
πρέπει να αναφέρονται στο/στη 
<ονομασία και διαδικτυακή διεύθυνση 
της εθνικής αρμόδιας αρχής>».

Or. xm

Αιτιολόγηση

Σήμερα, η περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος και το φύλλο οδηγιών δεν φαίνεται να 
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. 
Επίσης, όσον αφορά την εξέλιξη των πρακτικών, των γνώσεων και των αιτημάτων των 
ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, η Επιτροπή θα μπορούσε, αντίστοιχα, να 
διεξάγει μια μελέτη για τη χρήση και την παρουσίαση των δύο αυτών εγγράφων.

Τροπολογία 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - σημείο 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εγγράφεται η εξής παράγραφος 3 α: διαγράφεται
«(3α) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Τροπολογία 109
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 -στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τους σκοπούς της παραγράφου (3α) 
του πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
«Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

«Για τους σκοπούς της παραγράφου (3α) 
του πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση, 
της οποίας θα προηγείται το σύμβολο: 
«Αυτό το φάρμακο κυκλοφορεί στην 
αγορά λιγότερο από 3 χρόνια ή τελεί υπό 
εντατική παρακολούθηση. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

Or. en
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Τροπολογία 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τους σκοπούς της παραγράφου (3α) 
του πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
"Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>.»

«Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει την 
ακόλουθη δήλωση: «Η ασφάλεια αυτού
του φαρμάκου τελεί υπό παρακολούθηση
μετά την έγκριση της άδειας 
κυκλοφορίας. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη γιατρό σας, τον/την 
φαρμακοποιό σας ή στο/στη <ονομασία 
και διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>.»

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για την τροπολογία στην παράγραφο α)

Τροπολογία 111
János Áder

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - σημείο 3α – Άρθρο 11 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
3α:

«(3α) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
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ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:: α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Για τους σκοπούς του σημείου (3α) του 
πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
"Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της εθνικής 
αρμόδιας αρχής>".»

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει την 
ακόλουθη δήλωση: "Το φάρμακο αυτό 
τελεί υπό εντατική παρακολούθηση. Όλες 
οι εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 
πρέπει να αναφέρονται στο/στη <ονομασία 
και διαδικτυακή διεύθυνση της εθνικής 
αρμόδιας αρχής>".»

Or. hu

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να παρατίθενται οι ουσιώδεις πληροφορίες σε ξεχωριστό πεδίο, καθώς 
ασθενείς και γιατροί μπορούν να λαμβάνουν τις ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου διαβάζοντας την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος ή ολόκληρο το φύλλο οδηγιών. Η συνόψιση των πληροφοριών 
μπορεί να δημιουργήσει την τάση σε ασθενείς και γιατρούς να περιορίζουν την προσοχή τους σε 
όσα αναγράφονται στο τετραγωνίδιο με το μαύρο πλαίσιο, κάτι που εν τέλει μπορεί να 
διακυβεύσει την ασφαλή χρήση του κάθε φαρμάκου.

Τροπολογία 112
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τους σκοπούς της παραγράφου (3α) 
του πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
«Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική

Για τους σκοπούς της παραγράφου (3α) 
του πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση, 
της οποίας θα προηγείται το 
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παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

σύμβολο : «Αυτό το φάρμακο είναι 
καινούριο και κυκλοφορεί στην αγορά 
λιγότερο από 3 χρόνια ή τελεί υπό 
εντατική παρακολούθηση. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικές προειδοποιήσεις για όλα τα προσφάτως εγκριθέντα φάρμακα καθώς και για τα εντατικά 
παρακολουθούμενα φάρμακα θα βοηθήσουν τόσο τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας όσο 
και τους ασθενείς να εντοπίζουν τα νεοεγκριθέντα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά για 
διάστημα μικρότερο των τριών ετών και θα τους ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω, ώστε να 
αναφέρουν οιαδήποτε ανεπιθύμητη παρενέργεια παρουσιαστεί.

Τροπολογία 113
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο β 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου (3α) 
του πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση:
«Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

Για τους σκοπούς της παραγράφου (3α) 
του πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση, 
της οποίας θα προηγείται το 

σύμβολο : Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ιδιαίτερα, θα είναι ήδη εξοικειωμένοι με το σύμβολο 
του μαύρου τριγώνου που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ για την επισήμανση νέων 
φαρμάκων που τελούν υπό εντατική παρακολούθηση (για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα 
με την συγκεντρωτική διαδικασία). Εντούτοις, η δήλωση «Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση» δεν είναι απαραίτητη καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο στους 
ασθενείς και να μη χρησιμοποιήσουν καθόλου το φάρμακο. 

Τροπολογία 114
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο β 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου (3α) 
του πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
"Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>"».

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, 
το φύλλο οδηγιών πρέπει να περιλαμβάνει 
τη δήλωση: «Αυτό το προσφάτως 
εγκριθέν φάρμακο τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση, ώστε να υπάρχουν 
περισσότερα στοιχεία για τις 
ανεπιθύμητες ενέργειές του. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>". Η δήλωση θα 
συνοδεύεται από ένα αντεστραμμένο 
μαύρο τρίγωνο  . Το μαύρο τρίγωνο θα 
πρέπει επίσης να αναγράφεται στην 
εξωτερική συσκευασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάθεση ευθυνών στον ασθενή και τον επαγγελματία του τομέα της υγείας: πρέπει να 
κατανοήσουν γιατί οφείλουν να αναφέρουν εάν πραγματικά θέλουμε να ενθαρρύνουμε την 
γνωστοποίηση. Εάν οι ασθενείς γνωρίζουν ότι το φάρμακο που παίρνουν τους είναι χρήσιμο 
(ήτοι σε σοβαρές καταστάσεις όπως ο καρκίνος ή για να επιβραδύνει την εξέλιξη ενός χρόνιου 
νοσήματος), μια τέτοια εξήγηση δεν θα υπονομεύσει τη συμμόρφωσή τους, αλλά αντίθετα θα 
τους δώσει δικαιώματα και θα τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη. 
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Τροπολογία 115
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για το σκοπό της παραγράφου (3α) του 
πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
«Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>»

«Για το σκοπό της παραγράφου (3α) του 
πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
«Αυτό το φάρμακο έχει αποδειχθεί ότι 
είναι ωφέλιμο σε πάσχοντες από την ίδια 
νόσο με εσάς. Όπως ισχύει για όλα τα 
φάρμακα, η ασφάλειά του υπόκειται σε 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα φάρμακα στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού, η άδεια 
κυκλοφορίας των οποίων υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην Περίληψη των 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος θα πρέπει να αναφέρεται ότι η ασφάλεια του φαρμάκου τελεί 
υπό παρακολούθηση παρά εντατική παρακολούθηση. Τέτοιου είδους αυστηρή διατύπωση θα 
μπορούσε να αποτρέψει ακόμα περισσότερο τους ασθενείς από το να συμμορφώνονται με τη 
θεραπευτική αγωγή και εμμέσως να επηρεάσει τη γνωστοποίηση πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών για προϊόντα που δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία 
προϊόντων. Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
να αναφέρουν όλες τις πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Τροπολογία 116
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του σημείου (3α) του 
πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
«Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της εθνικής 
αρμόδιας αρχής>.

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει την 
ακόλουθη δήλωση: «Το φάρμακο αυτό 
τελεί υπό λεπτομερή παρακολούθηση μετά 
την έγκριση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της εθνικής 
αρμόδιας αρχής> ή στον ιατρό, στο 
φαρμακοποιό σας ή σε οποιοδήποτε άλλο 
επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκτός του ότι όλοι οι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί 
και οι υπόλοιποι επαγγελματίες του τομέα της υγείας παραμένουν οι προνομιούχοι συνομιλητές 
των ασθενών. Κατά συνέπεια, απαιτείται η αναφορά της δυνατότητας ενημέρωσης των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

Τροπολογία 117
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3 - στοιχείοβ α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) προστίθεται η εξής παράγραφος:
Αυτή η σύνοψη ουσιωδών πληροφοριών 
θα επανεξεταστεί αφού τεθεί σε ισχύ μια 
νέα οδηγία αναφορικά με τις πληροφορίες 



PE438.412v02-00 74/199 AM\808932EL.doc

EL

που παρέχονται στους ασθενείς, την 
οποία πρόκειται να εισηγηθεί η 
Επιτροπή»:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στους ασθενείς αποτελεί ένα σημαντικό 
κομμάτι του Φαρμακευτικού Πακέτου και επομένως μια επανεξέταση της περίληψης των 
ουσιών πληροφοριών που είναι αναγκαία για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόλις τεθεί σε νομική ισχύ αυτή η Οδηγία.

Τροπολογία 118
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 3 α (νέα)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 16c - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στο άρθρο 16 παράγραφος γ, στοιχείο 
4, το εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
Η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο τα 
υπόλοιπα κριτήρια για μια 
απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος a πληρούνται πλήρως. Εάν η 
Επιτροπή το κρίνει εφικτό, θα 
καθιερώσει μια κοινοτική φυτική 
μονογραφία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 8, στοιχείο 3 την οποία θα 
πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη, όταν θα 
ληφθεί η οριστική απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική διαδικασία για την καθιέρωση μονογραφιών έχει αποτέλεσμα μόνο εάν τα κράτη 
μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν τις κοινοτικές μονογραφίες.
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Τροπολογία 119
Mairead McGuinness

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα 
δημοσιοποιούν χωρίς καθυστέρηση την 
άδεια κυκλοφορίας μαζί με την περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 
τυχόν προϋποθέσεις που προβλέπονται από 
τα άρθρα 21 παράγραφος α, 22 και 22 
παράγραφος α, καθώς και τυχόν 
προθεσμίες για την εκπλήρωσή τους, για 
κάθε έκαστο φάρμακο που έχουν εγκρίνει.

«3. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα 
δημοσιοποιούν χωρίς καθυστέρηση την 
άδεια κυκλοφορίας μαζί με το φύλλο 
οδηγιών, την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και τυχόν 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα 
άρθρα 21 παράγραφος α, 22 και 22 
παράγραφος α, καθώς και τυχόν 
προθεσμίες για την εκπλήρωσή τους, για 
κάθε έκαστο φάρμακο που έχουν εγκρίνει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό είναι πλήρεις και 
ακριβείς, το φύλλο οδηγιών της συσκευασίας θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιείται όταν 
χορηγείται άδεια κυκλοφορίας.

Τροπολογία 120
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα 
καταρτίζουν μια η έκθεση αξιολόγησης και 
σχόλια σχετικά με το αρχείο όσον αφορά 
τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών και 
προκλινικών δοκιμών, των κλινικών 
μελετών, το σύστημα διαχείρισης του 
κινδύνου και το σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για το 

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα 
καταρτίζουν μια η έκθεση αξιολόγησης και 
σχόλια σχετικά με το αρχείο όσον αφορά 
τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών και 
προκλινικών δοκιμών, των κλινικών 
μελετών, το σύστημα διαχείρισης του 
κινδύνου και το σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για το 
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συγκεκριμένο φάρμακο. Η έκθεση 
αξιολόγησης επικαιροποιείται μόλις 
καταστούν διαθέσιμες νέες πληροφορίες 
που έχουν σημασία για την αξιολόγηση της 
ποιότητας, της ασφάλειας ή της 
αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου 
φαρμάκου.

συγκεκριμένο φάρμακο. Η έκθεση 
αξιολόγησης θα περιγράφει αναλυτικά τη 
φυσική εξέλιξη της ασθένειας, 
υπάρχουσες θεραπείες για την ένδειξη 
που ζητήθηκε, ανάλογα με την 
περίπτωση, και εάν το φάρμακο προκαλεί 
απτή θεραπευτική πρόοδο σε σύγκριση με 
υπάρχουσες θεραπείες («προστιθέμενη 
αξία» ή «βελτίωση της παρεχόμενης 
ιατρικής υπηρεσίας»). Η έκθεση 
αξιολόγησης επικαιροποιείται μόλις 
καταστούν διαθέσιμες νέες πληροφορίες 
που έχουν σημασία για την αξιολόγηση της 
ποιότητας, της ασφάλειας ή της 
αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου 
φαρμάκου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω αυστηροποίηση των κριτηρίων για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, ώστε να 
συμπεριλαμβάνεται η αποδεδειγμένη θεραπευτική πρόοδος συγκριτικά με τις υπάρχουσες 
θεραπείες (θεραπευτική προστιθέμενη αξία) θα μείωνε την περιττή έκθεση σε κινδύνους.

Τροπολογία 121
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα 
καταρτίζουν μια η έκθεση αξιολόγησης και 
σχόλια σχετικά με το αρχείο όσον αφορά 
τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών και 
προκλινικών δοκιμών, των κλινικών 
μελετών, το σύστημα διαχείρισης του 
κινδύνου και το σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για το 
συγκεκριμένο φάρμακο. Η έκθεση 
αξιολόγησης επικαιροποιείται μόλις 
καταστούν διαθέσιμες νέες πληροφορίες 

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα 
καταρτίζουν μια η έκθεση αξιολόγησης και 
σχόλια σχετικά με το αρχείο όσον αφορά 
τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών και 
προκλινικών δοκιμών, των κλινικών 
μελετών, το σύστημα διαχείρισης του 
κινδύνου και το σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για το 
συγκεκριμένο φάρμακο. Η έκθεση 
αξιολόγησης θα περιγράφει αναλυτικά τη 
φυσική εξέλιξη της ασθένειας, 
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που έχουν σημασία για την αξιολόγηση της 
ποιότητας, της ασφάλειας ή της 
αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου 
φαρμάκου.

υπάρχουσες θεραπείες για την ένδειξη 
που ζητήθηκε, ανάλογα με την 
περίπτωση, και εάν το φάρμακο προκαλεί 
απτή θεραπευτική πρόοδο σε σύγκριση με 
υπάρχουσες θεραπείες («προστιθέμενη 
αξία» ή «βελτίωση της παρεχόμενης 
ιατρικής υπηρεσίας»). Η έκθεση 
αξιολόγησης επικαιροποιείται μόλις 
καταστούν διαθέσιμες νέες πληροφορίες 
που έχουν σημασία για την αξιολόγηση της 
ποιότητας, της ασφάλειας ή της 
αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου 
φαρμάκου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο βήμα στην ελαχιστοποίηση των βλαβών που προκαλούνται από ανεπιθύμητες 
ενέργειες σε ασθενείς είναι να μην λαμβάνουν φάρμακα, όταν αυτά δεν έχουν να προσφέρουν 
κάποιο όφελος. Για να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες που προκαλούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
στους ασθενείς, πρέπει να αλλάξουν επίσης τα κριτήρια για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας: 
απαιτώντας στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το νέο φάρμακο προσφέρει θεραπευτική πρόοδο, 
όταν υποβάλλεται αίτηση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, θα μπορούσε να αποφευχθεί η περιττή 
έκθεση των πολιτών σε αποτρέψιμες βλάβες. 

Τροπολογία 122
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θέτουν στη 
διάθεση του κοινού χωρίς καθυστέρηση 
την έκθεση αξιολόγησης του φαρμάκου, με 
τους λόγους στους οποίους θεμελιώνεται η 
γνώμη τους, αφού εξαλείψουν κάθε 
πληροφορία με χαρακτήρα εμπορικού 
απορρήτου. Η αιτιολόγηση παρέχεται 
χωριστά για κάθε αιτούμενη ένδειξη.

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θέτουν στη 
διάθεση του κοινού χωρίς καθυστέρηση 
την τελική έκθεση αξιολόγησης του 
φαρμάκου, με τους λόγους στους οποίους 
θεμελιώνεται η γνώμη τους, αφού 
εξαλείψουν κάθε πληροφορία με 
χαρακτήρα εμπορικού απορρήτου. Η 
αιτιολόγηση παρέχεται χωριστά για κάθε 
αιτούμενη ένδειξη.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού, είναι σημαντικό να καθοριστεί ότι η τελική έκθεση 
πρέπει να διατίθεται στο κοινό. Πράγματι, ο τεχνικός χαρακτήρας της φαρμακοεπαγρύπνησης 
απαιτεί διάφορα διαδοχικά βήματα πριν από την επίτευξη ενός τελικού αποτελέσματος. 
Κρίνεται, λοιπόν, χρήσιμη η διάθεση στο κοινό των συμπερασμάτων και όχι των ενδιάμεσων 
μελετών που πρέπει να επαληθεύονται πλήρως. Μέσω του μηχανισμού αυτού, το κοινό δεν 
πρέπει να κατευθύνεται σε μη οριστικοποιημένους υπολογισμούς, αλλά να μεταδίδονται 
επιστημονικά εγκεκριμένες πληροφορίες.

Τροπολογία 123
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται μόνο υπό 
έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους όρους: 

Αν το φάρμακο ανταποκρίνεται σε μη 
καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες και αν η 
σχέση κινδύνου-οφέλους είναι θετική, η 
άδεια κυκλοφορίας χορηγείται μόνο υπό 
έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους όρους: 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο τη συμμόρφωση του παρόντος άρθρου με τις ισχύουσες 
διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές άδειας κυκλοφορίας, για τις οποίες προβλέπεται ότι 
απαιτείται η αιτιολόγηση μιας ανάγκης δημόσιας υγείας (π.χ. ασθενείς σε θεραπευτικό 
αδιέξοδο) για τη ζήτηση αυτών των αδειών κυκλοφορίας»

Τροπολογία 124
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α – εισαγωγικά λόγια
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια άδεια κυκλοφορίας μπορεί να 
χορηγηθεί, εφόσον πληρούνται μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες: 

Εάν το φάρμακο ανταποκρίνεται σε 
υπάρχουσες ιατρικές ανάγκες και εάν η 
σχέση κινδύνου ωφέλειάς του μπορεί να 
θεωρηθεί ευνοϊκή, μπορεί να χορηγηθεί 
άδεια κυκλοφορίας, εφόσον πληρούνται 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
συνθήκες: 

Or. en

Τροπολογία 125
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α – εισαγωγικά λόγια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια άδεια κυκλοφορίας μπορεί να 
χορηγηθεί εφόσον πληρούνται μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες: 

Εάν το φάρμακο ανταποκρίνεται σε 
υπάρχουσες ιατρικές ανάγκες και εάν η 
σχέση κινδύνου ωφέλειάς του μπορεί να
θεωρηθεί ευνοϊκή, μπορεί να χορηγηθεί 
άδεια κυκλοφορίας, εφόσον πληρούνται 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
συνθήκες: 

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.
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Τροπολογία 126
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται μόνο υπό 
έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους όρους: 

Πέραν των διατάξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 19, η άδεια κυκλοφορίας 
χορηγείται μόνο υπό έναν ή περισσότερους 
από τους ακόλουθους όρους: 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτό το νέο άρθρο δεν πρέπει να καθιστά δυνατή μια γενικοποίηση των «απλουστευμένων» 
αδειών κυκλοφορίας που είναι παρόμοιες με τις προσωρινές άδειες κυκλοφορίας οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 22 και είναι αυστηρά οριοθετημένες.

Τροπολογία 127
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια άδεια κυκλοφορίας μπορεί να 
χορηγηθεί εφόσον πληρούνται μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:

Εάν το φάρμακο ανταποκρίνεται σε 
υπάρχουσες ανάγκες της ιατρικής και της 
δημόσιας υγείας και εάν η σχέση 
κινδύνου ωφέλειάς του είναι ευνοϊκή, 
μπορεί να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας, 
εφόσον πληρούνται μία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες συνθήκες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια συγκεντρωτική άδεια κυκλοφορίας υπό όρους μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν η σχέση 
κινδύνου ωφέλειας είναι θετική, η ωφέλεια για τη δημόσια υγεία υπερτερεί των κινδύνων που 
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εμπεριέχονται στο γεγονός ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και ικανοποιούνται υπάρχουσες 
ιατρικές ανάγκες.

Τροπολογία 128
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια άδεια κυκλοφορίας μπορεί να 
χορηγηθεί εφόσον πληρούνται μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες: 

Εάν το φάρμακο ανταποκρίνεται σε 
υπάρχουσες ιατρικές ανάγκες και εάν η 
σχέση κινδύνου ωφέλειάς του μπορεί να 
θεωρηθεί ευνοϊκή, μπορεί να χορηγηθεί 
άδεια κυκλοφορίας, εφόσον πληρούνται 
μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
συνθήκες: 

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Τροπολογία 129
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
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κατά περίπτωση. κατά περίπτωση. Εάν οι όροι που 
περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας 
δεν ικανοποιούνται εντός της εκάστοτε 
προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν 
το δικαίωμα και τους απαραίτητους 
πόρους για να αναστέλλουν ή να 
ανακαλούν αμέσως την άδεια 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 21α - εισαγωγή.

Τροπολογία 130
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
κατά περίπτωση.

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
κατά περίπτωση. Εάν οι όροι που 
περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας 
δεν ικανοποιούνται εντός της εκάστοτε 
προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν 
το δικαίωμα και τους απαραίτητους 
πόρους για να αναστέλλουν ή να 
ανακαλούν αμέσως την άδεια 
κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 131
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α - σημείο 4 - εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
κατά περίπτωση.

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 21α - εισαγωγή.

Τροπολογία 132
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α - σημείο 4 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
κατά περίπτωση.

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
κατά περίπτωση και ότι η διατήρηση της 
άδειας συνδέεται με την τήρηση των 
προβλεπόμενων όρων εντός των 
συγκεκριμένων προθεσμιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 21α - εισαγωγή.

Τροπολογία 133
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α - σημείο 4 - εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
κατά περίπτωση.

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
κατά περίπτωση. Εάν οι όροι που 
περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας 
δεν ικανοποιούνται εντός της εκάστοτε 
προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν 
το δικαίωμα και τους απαραίτητους 
πόρους για να αναστέλλουν ή να 
ανακαλούν αμέσως την άδεια 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 21α - εισαγωγή.

Τροπολογία 134
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 εθνικών αρμόδιων αρχών για κάθε 
περιστατικό σχετιζόμενο με τη χρήση και 
τα ληπτέα μέτρα.

Εξαιρετικώς και μετά από συνεννόηση με 
τον αιτούντα, η άδεια κυκλοφορίας μπορεί 
να χορηγείται συνοδευομένη από την 
υποχρέωση του αιτούντος να εισαγάγει 
συγκεκριμένες διαδικασίες, ιδίως όσον 
αφορά την ασφάλεια του φαρμάκου, την 
ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για κάθε 
περιστατικό σχετιζόμενο με τη χρήση του 
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 

Αυτή η άδεια κυκλοφορίας μπορεί να 
χορηγηθεί για αντικειμενικούς, 
επαληθεύσιμους λόγους και πρέπει να 
βασίζεται σε έναν από τους λόγους που 
ορίζονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας
2001/83/ΕΚ.
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λόγους, και πρέπει να βασίζεται σε μία από 
τις κατηγορίες του παραρτήματος Ι.

Η διατήρηση της άδειας κυκλοφορίας 
εξαρτάται από την ετήσια επαναξιολόγηση 
αυτών των όρων.»

Η διατήρηση της άδειας κυκλοφορίας 
εξαρτάται από την ετήσια επαναξιολόγηση 
αυτών των όρων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της κείμενης νομοθεσίας εξασφαλίζει πιο αυστηρά κριτήρια και μεγαλύτερη 
προστασία του καταναλωτή από τον κίνδυνο χορήγησης μιας πρώιμης άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 22α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έπειτα από τη χορήγηση της άδειας 
κυκλοφορίας, η εθνική αρμόδια αρχή 
μπορεί να απαιτήσει από έναν κάτοχο 
άδειας να εκπονήσει μετεγκριτική μελέτη 
ασφάλειας, εάν υπάρχουν ανησυχίες 
σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί 
κάποιο εγκεκριμένο φάρμακο. Το αίτημα 
υποβάλλεται γραπτώς, παρέχει αναλυτική 
αιτιολόγηση και περιλαμβάνει τους 
στόχους και το χρονοδιάγραμμα για την 
υποβολή και διενέργεια της μελέτης

1. Έπειτα από τη χορήγηση της άδειας 
κυκλοφορίας, η εθνική αρμόδια αρχή 
μπορεί να απαιτήσει από έναν κάτοχο 
άδειας να εκπονήσει μετεγκριτική μελέτη 
ασφάλειας, εάν υπάρχουν ανησυχίες 
σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί 
κάποιο εγκεκριμένο φάρμακο. Το αίτημα 
υποβάλλεται γραπτώς, παρέχει αναλυτική 
αιτιολόγηση και επιστημονικά 
επιχειρήματα και περιλαμβάνει τους 
στόχους και το χρονοδιάγραμμα για την 
υποβολή και διενέργεια της μελέτης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο ενός αιτήματος συμπληρωματικής μελέτης ασφαλείας μετά την έγκριση, η μελέτη 
αυτή πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά επιχειρήματα. Η πρόταση της Επιτροπής δεν ήταν 
αρκετά ακριβής στο σημείο αυτό.
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Τροπολογία 136
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23- παράγραφος 4 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τη συνεχή αξιολόγηση της σχέσης 
κινδύνου ωφέλειας, η αρμόδια εθνική αρχή 
μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από 
τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας 
δεδομένα που να αποδεικνύουν τη 
διατήρηση θετικής της σχέσης κινδύνου 
ωφέλειας.

4. Για τη συνεχή αξιολόγηση της σχέσης 
κινδύνου ωφέλειας, η αρμόδια εθνική αρχή 
μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από 
τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας να 
διαβιβάσει, μέσω του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησής του, τα 
απαραίτητα δεδομένα για μια 
επανεκτίμηση της σχέσης κινδύνου 
ωφέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας συγκρουόμενων συμφερόντων, δεν μπορεί να ζητείται μόνο από τις φαρμακευτικές 
εταιρείες να εξασφαλίζουν δεδομένα, για να εκτιμηθεί εάν η σχέση κινδύνου ωφέλειας του 
προϊόντος τους έχει αλλάξει. 

Οι αρμόδιες αρχές χρειάζεται να προβαίνουν στην επιστημονική αξιολόγηση της σχέσης 
κινδύνου ωφέλειας των φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που έχουν στη 
διάθεσή τους: δεδομένα από φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και συστήματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

Η φράση «που να καταδεικνύουν τη διατήρηση ευνοϊκής σχέσης κινδύνου ωφέλειας» είναι 
εξαιρετικά διφορούμενη, επειδή προεξοφλεί το αποτέλεσμα της ανάλυσης των δεδομένων!

Τροπολογία 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 24- παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Άπαξ και ανανεωθεί, η άδεια 
κυκλοφορίας 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 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

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.

Τροπολογία 138
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27- παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα συσταθεί μια συντονιστική ομάδα 
για τους εξής λόγους:

1. Θα συσταθούν δύο συντονιστικές 
ομάδες:

(a) Μια συντονιστική ομάδα για την 
αμοιβαία αναγνώριση και τις 
αποκεντρωμένες διαδικασίες θα είναι
υπεύθυνη για τα εξής καθήκοντα:

(α) την εξέταση οποιουδήποτε ζητήματος 
σχετικού με την άδεια κυκλοφορίας ενός 
φαρμάκου σε δύο ή περισσότερα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

(i) την εξέταση οποιουδήποτε ζητήματος 
σχετικού με την άδεια κυκλοφορίας ενός 
φαρμάκου σε δύο ή περισσότερα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
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προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4· προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4·

(β) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση φαρμάκων που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα άρθρα 107 παράγραφος 
3, 107 παράγραφος 5, 107 παράγραφος 6, 
107 παράγραφος 12 και 107 παράγραφος 
18·
(γ) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με τις 
τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παράγραφος 1.

(ii) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με 
τις τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παράγραφος 1, εξαιρουμένων όλων των 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, 
η συντονιστική ομάδα για την αμοιβαία 
αναγνώριση και τις αποκεντρωμένες 
διαδικασίες θα επικουρείται από την 
Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.
(β) Μια συντονιστική ομάδα για την 
εκτίμηση του κινδύνου της 
φαρμακοεπαγρύπνησης θα είναι 
υπεύθυνη για τα εξής καθήκοντα:
i) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση φαρμάκων που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα άρθρα 107 παράγραφος 
3, 107 παράγραφος 5, 107 παράγραφος 6, 
107 παράγραφος 12 και 107 παράγραφος 
18·

(ii) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με 
τις τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παράγραφος 1, για όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω 
ομάδας συντονισμού.
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
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φαρμακοεπαγρύπνησης, η συντονιστική 
ομάδα επικουρείται από τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την Εκτίμηση της 
Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο (αα) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

φαρμακοεπαγρύπνησης, η συντονιστική 
ομάδα για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης θα επικουρείται 
από την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 56, 
παράγραφος 1, στοιχείο (αα) του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη των εν λόγω 
συντονιστικών ομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Συντονιστική Ομάδα για την Αμοιβαία Αναγνώριση και Αποκεντρωμένες Διαδικασίες δεν 
έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες αναφορικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση: η εντολή της δεν θα 
πρέπει συνεπώς να διευρυνθεί ώστε να καλύπτει ζητήματα φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Ακριβώς όπως υπάρχει μια ευρωπαϊκή επιτροπή αδειών για συγκεντρωτικές άδειες 
κυκλοφορίας και μια Συντονιστική Ομάδα για την αμοιβαία αναγνώριση ή αποκεντρωμένες 
άδειες κυκλοφορίας, προτείνουμε τη διοργάνωση της φαρμακοεπαγρύπνησης κατά το ίδιο 
πρότυπο.

Τροπολογία 139
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Θα συσταθεί μια συντονιστική ομάδα 
για τους εξής λόγους:

1. Θα συσταθούν δύο συντονιστικές 
ομάδες:

(a) Μια συντονιστική ομάδα για την 
αμοιβαία αναγνώριση και τις 
αποκεντρωμένες διαδικασίες θα είναι 
υπεύθυνη για τα εξής καθήκοντα:

(α) την εξέταση οποιουδήποτε ζητήματος 
σχετικού με την άδεια κυκλοφορίας ενός 
φαρμάκου σε δύο ή περισσότερα κράτη 

(i) την εξέταση οποιουδήποτε ζητήματος 
σχετικού με την άδεια κυκλοφορίας ενός 
φαρμάκου σε δύο ή περισσότερα κράτη 
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μέλη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4·

μέλη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4·

(β) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση φαρμάκων που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα άρθρα 107 παράγραφος 
3, 107 παράγραφος 5, 107 παράγραφος 6, 
107 παράγραφος 12 και 107 παράγραφος 
18·
(γ) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με τις 
τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παράγραφος 1.

(ii) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με 
τις τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παράγραφος 1, εξαιρουμένων όλων των 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, 
η συντονιστική ομάδα για την αμοιβαία 
αναγνώριση και τις αποκεντρωμένες 
διαδικασίες θα λαμβάνει τη συνδρομή 
της Επιτροπής Φαρμάκων για 
Ανθρώπινη Χρήση που αναφέρεται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004.
(β) Μια συντονιστική ομάδα για την 
εκτίμηση του κινδύνου της 
φαρμακοεπαγρύπνησης θα είναι 
υπεύθυνη για τα εξής καθήκοντα:
i) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση φαρμάκων που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα άρθρα 107 παράγραφος 
3, 107 παράγραφος 5, 107 παράγραφος 6, 
107 παράγραφος 12 και 107 παράγραφος 
18·
(ii) την εξέταση ζητημάτων σχετικών με 
τις τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί από τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παράγραφος 1, για όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω 
ομάδας συντονισμού.
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Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η συντονιστική 
ομάδα επικουρείται από τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την Εκτίμηση της 
Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο (αα) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η συντονιστική 
ομάδα για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης θα επικουρείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο (αα) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη των εν λόγω 
συντονιστικών ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 140
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 - παράγραφος 1 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.»

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της σχέσης κινδύνου-οφέλους 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 
1 στοιχείο αα) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.»
(Η τροποποίηση αφορά στο σύνολο του 
νομοθετικού κειμένου υπό εξέταση. Η 
έγκρισή του απαιτεί τεχνικές προσαρμογές 
σε όλο το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης» είναι πολύ περιοριστική και παραβλέπει την αναγκαιότητα μιας 
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ανάλυσης της σχέσης κινδύνου-οφέλους ενός φαρμάκου, εμμένοντας στην ανάλυση του 
κινδύνου που λαμβάνεται ξεχωριστά. Το πεδίο της Επιτροπής είναι ωστόσο «η εξέταση 
ζητημάτων σχετικών με την φαρμακοεπαγρύπνηση» (πρόταση κανονισμού, άρθ. 1 σημείο 12).

Τροπολογία 141
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27- παράγραφος 1 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η συντονιστική 
ομάδα επικουρείται από τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή για την Εκτίμηση της 
Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο (αα) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η συντονιστική 
ομάδα θα επικουρείται από την Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο (αα) 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση συστήνει μια ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή εκτίμησης της επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης και της αναθέτει σημαντικά καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, αλλά με έναν αμιγώς συμβουλευτικό ρόλο και χωρίς καμία εξουσία. Ο 
ρόλος της επιτροπής θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί στον τίτλο της. 

Τροπολογία 142
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27- παράγραφος 2 - εδάφια 1α και 1β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη της συντονιστικής ομάδας και οι 
εμπειρογνώμονες, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, θα στηρίζονται στους 

Τα μέλη των συντονιστικών ομάδων για 
την αμοιβαία αναγνώριση και τις 
αποκεντρωμένες διαδικασίες και για την 
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επιστημονικούς και κανονιστικούς πόρους 
που διαθέτουν οι εθνικοί φορείς χορήγησης 
αδειών κυκλοφορίας. Κάθε αρμόδια εθνική 
αρχή θα παρακολουθεί το επίπεδο 
εξειδίκευσης της αξιολόγησης που 
διενεργείται και θα διευκολύνει τις 
δραστηριότητες των μελών της 
συντονιστικής επιτροπής και των 
εμπειρογνωμόνων που ορίζει.

εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης και οι 
εμπειρογνώμονες, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, θα στηρίζονται στους 
επιστημονικούς και κανονιστικούς πόρους 
που διαθέτουν οι εθνικοί φορείς που είναι 
υπεύθυνοι, αντίστοιχα, για την έκδοση 
αδειών κυκλοφορίας και τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Κάθε αρμόδια 
εθνική αρχή θα παρακολουθεί το επίπεδο 
εξειδίκευσης της αξιολόγησης που 
διενεργείται και θα διευκολύνει τις 
δραστηριότητες των μελών της 
συντονιστικής επιτροπής και των 
εμπειρογνωμόνων που ορίζει. 

Το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 θα ισχύει για τη συντονιστική 
ομάδα όσον αφορά τη διαφάνεια και την 
ανεξαρτησία των μελών της.

Το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 θα ισχύει για τις συντονιστικές 
ομάδες όσον αφορά τη διαφάνεια και την 
ανεξαρτησία των μελών της.

Ένα μέλος της μίας συντονιστικής 
ομάδας δεν δύναται ταυτόχρονα να είναι 
μέλος και της άλλης ομάδας.

Τα μέλη της συντονιστικής ομάδας για 
την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης θα 
είναι ανεξάρτητα σε επίπεδο ιεραρχίας 
από τους εθνικούς φορείς χορήγησης 
αδειών κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει συνοχή με την τροπολογία του άρθρου 
21, παράγραφος 1 του ίδιου συντάκτη. 

Τροπολογία 143
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 - στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27- παράγραφοι 4, 5 και 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού ή 
ο εκπρόσωπός του και οι εκπρόσωποι της 
Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις της 
συντονιστικής ομάδας.

4. Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού ή 
ο εκπρόσωπός του και οι εκπρόσωποι της 
Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις των 
συντονιστικών ομάδων.

5. Τα μέλη της συντονιστικής ομάδας θα 
μεριμνούν για τον κατάλληλο συντονισμό 
μεταξύ των καθηκόντων αυτής της ομάδας 
και του έργου των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβουλευτικών οργάνων που ενέχονται 
στη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας.

5. Τα μέλη των συντονιστικών ομάδων για 
την αμοιβαία αναγνώριση και τις 
αποκεντρωμένες διαδικασίες και για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης θα 
μεριμνούν για τον κατάλληλο συντονισμό 
μεταξύ των καθηκόντων της αντίστοιχης
ομάδας τους και του έργου των αρμόδιων 
εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων, 
αντίστοιχα, των συμβουλευτικών οργάνων 
που ενέχονται στη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας και εκείνων που μεριμνούν 
για την εποπτεία των φαρμάκων. 

6. Εκτός από τις περιπτώσεις που 
προβλέπεται άλλως στην παρούσα Οδηγία, 
η συντονιστική ομάδα θα καταβάλει 
φιλότιμες προσπάθειες για να λαμβάνει 
αποφάσεις με συναίνεση. Αν η επίτευξη 
της συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η 
θέση της πλειοψηφίας των μελών θα 
υπερισχύει.

6. Εκτός από τις περιπτώσεις που 
προβλέπεται άλλως στην παρούσα Οδηγία, 
οι συντονιστικές ομάδες θα καταβάλουν 
φιλότιμες προσπάθειες για να λαμβάνουν
αποφάσεις με συναίνεση. Αν η επίτευξη 
της συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η 
θέση της πλειοψηφίας των μελών θα 
υπερισχύει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει συνοχή με την τροπολογία του άρθρου 
21, παράγραφος 1 του ίδιου συντάκτη. 

Τροπολογία 144
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 - στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27- παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Μια αναλυτική ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων της συντονιστικής ομάδας 
θα δημοσιοποιείται το αργότερο μία 
ημέρα πριν τη συνεδρίαση. Λεπτομερή 
πρακτικά των συνεδριάσεων της 
συντονιστικής ομάδας, τα οποία θα 
περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, 
λεπτομέρειες για τις ψήφους και 
αιτιολογήσεις ψήφου, 
συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της 
μειοψηφίας, θα δημοσιοποιούνται ένα 
μήνα μετά τη συνεδρίαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έργο των συντονιστικών ομάδων θα πρέπει να διακρίνεται από απόλυτη διαφάνεια. 

Τροπολογία 145
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59- παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Το άρθρο 59 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο 
αα):
«αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·».
β) Προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο:
«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε τετραγωνίδιο με 
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μαύρο πλαίσιο. Οποιοδήποτε νέο ή 
τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με μαύρα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 

σύμβολο «�» και το κείμενο "Νέα 
πληροφορία". 
Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της εθνικής 
αρμόδιας αρχής>».

Or. fr

Αιτιολόγηση

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Τροπολογία 146
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος (αα):

διαγράφεται

«(αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας περίληψης είναι προβληματική, πολλώ δε μάλλον όταν τα στοιχεία της δεν 
είναι ορισμένα. Γεννά τον κίνδυνο οι ασθενείς να διαβάσουν μόνο αυτό το κομμάτι, όταν 
μάλιστα θα έπρεπε να διαβάσουν ολόκληρο το φύλλο οδηγιών. Τα προβλήματα στην ευκολία 
ανάγνωσης του φύλλου οδηγιών δεν επιλύονται προσθέτοντας μια περίληψη. Αντίθετα, θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν το φύλλο οδηγιών.

Τροπολογία 147
János Áder

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο 
αα):
«αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·»

διαγράφεται

Or. hu

Αιτιολόγηση

Βλέπε προηγούμενη αιτιολόγηση.
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Τροπολογία 148
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59- παράγραφος 1 - στοιχείο αα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου.» 

«(αα) μια σύνοψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, με εξαίρεση εκείνα τα 
φάρμακα που αναφέρονται στα άρθρα 10, 
10 παράγραφος a και 10 παράγραφος γ, 
14, 16 και 16 παράγραφος a.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Γενικά, αυτή η απαίτηση δεν είναι χρήσιμη και αμφισβητήσιμη. Είναι δύσκολο να οριστεί τι 
σημαίνει ουσιώδες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μείωση της ασφάλειας για τους 
ασθενείς: Οι ασθενείς μπορεί να διαβάζουν μόνο το μαύρο πλαίσιο, χωρίς να διαβάζουν άλλες 
πληροφορίες, οι οποίες μπορεί επίσης να είναι σημαντικές. Όσον αφορά τα ομοιοπαθητικά 
φάρμακα, η απαίτηση είναι εξαιρετικά δυσανάλογη και σχεδόν παράλογη: Τα φύλλα οδηγιών 
της συσκευασίας χαρακτηρίζονται από συγκριτικά λιγότερες πληροφορίες καθώς αυτά τα 
προϊόντα παρουσιάζουν χαμηλό προφίλ επικινδυνότητας.

Τροπολογία 149
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«αα) μια σύνοψη των πληροφοριών που 
είναι ουσιαστικές για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου.»

«αα) μια σύντομη σύνοψη των 
ουσιαστικών ιδιοτήτων του φαρμάκου, 
προκειμένου να παρασχεθεί στον ασθενή 
η δυνατότητα να κατανοήσει τα οφέλη 
και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς δράσεις 
του φαρμάκου και προκειμένου το 
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φάρμακο να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς και 
αποτελεσματικά»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιγράφει με σαφήνεια ποια μορφή πληροφοριών πρέπει να 
δοθεί στους ασθενείς. Η τροπολογία φροντίζει για αποσαφήνιση. 

Τροπολογία 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«αα) μια σύνοψη των πληροφοριών που 
είναι ουσιαστικές για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου.»

«αα) μια σύντομη σύνοψη των 
ουσιαστικών ιδιοτήτων του φαρμάκου, 
προκειμένου να παρασχεθεί στον ασθενή 
η δυνατότητα να κατανοήσει τα οφέλη 
και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς δράσεις 
του φαρμάκου και προκειμένου το 
φάρμακο να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς και 
αποτελεσματικά»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιγράφει με σαφήνεια ποια μορφή πληροφοριών πρέπει να 
δοθεί στους ασθενείς. Η τροπολογία φροντίζει για αποσαφήνιση.

Τροπολογία 151
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·»

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Τροπολογία 152
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59- παράγραφος 1 - στοιχείο αα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·».

α α) «Αναφορά στην ύπαρξη μιας 
διαδικτυακής τοποθεσίας ή ενός αριθμού 
ατελούς κλήσης από τις αρμόδιες αρχές 
και/ή τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας 
όπου για κάθε προϊόν θα περιλαμβάνεται 
ένα κεφάλαιο όπου θα παρουσιάζονται 
περιληπτικά οι απαραίτητες σχετικές 
πληροφορίες για το φάρμακο, καθώς και 
συστάσεις σχετικά με την πλήρη 
αξιοποίησή του, μειώνοντας τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση 
του».

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός νέου συνοπτικού τμήματος «βασικές πληροφορίες» στην περίληψη
χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών κρίνεται αντιπαραγωγική. Πράγματι, η 
περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος και το φύλλο οδηγιών αποτελούν ήδη περίληψη των 
λεγόμενων βασικών πληροφοριών. Εξάλλου, μια περίληψη πληροφοριών θα μπορούσε να 
διατεθεί μέσω μιας διαδικτυακής τοποθεσίας αναφοράς. 

Τροπολογία 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59- παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου.»

«(αα) Για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, μια 
περίληψη που περιλαμβάνει την 
ακόλουθη δήλωση: «Η ασφάλεια αυτού 
του φαρμάκου τελεί υπό παρακολούθηση 
μετά την έγκριση της άδειας 
κυκλοφορίας. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη γιατρό σας, τον/την 
φαρμακοποιό σας ή στο/στη <ονομασία 
και διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>.»

(β) Προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο 
και τρίτο εδάφιο:
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο (αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε πλαίσιο με μαύρο 
περίγραμμα. Οποιοδήποτε νέο ή 
τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με έντονα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 
σύμβολο � και το κείμενο «Νέα 
πληροφορία». 
Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
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στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>.»

Or. en

Αιτιολόγηση

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Τροπολογία 154
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 - παράγραφος 1 - εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο 
και τρίτο εδάφιο:

(α) εγγράφεται η εξής παράγραφος (α β):

«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο (αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε πλαίσιο με μαύρο 
περίγραμμα. Οποιοδήποτε νέο ή 

«(αβ) «Για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, μια 
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τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με έντονα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 
σύμβολο � και το κείμενο «Νέα 
πληροφορία». 

περίληψη που περιλαμβάνει την 
ακόλουθη δήλωση: «Η ασφάλεια αυτού 
του φαρμάκου τελεί υπό παρακολούθηση 
μετά την έγκριση της λεπτομερούς άδειας 
κυκλοφορίας. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη γιατρό σας, τον/την 
φαρμακοποιό σας ή στο/στη <ονομασία 
και διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>.»

Or. en

(Το τρίτο εδάφιο του κειμένου της Επιτροπής αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στο δεύτερο εδάφιο 
της τροπολογίας)

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «υπό εντατική παρακολούθηση» μπορεί να προκαλέσει παρερμηνείες και φόβο 
στο χρήστη του φαρμάκου και για το λόγο αυτό πρέπει να προσαρμοστεί, προκειμένου να 
αποτυπώνει τόσο την ειδικότητα του φαρμάκου όσο και την ανάγκη να προσδίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στη χρήση του. 

Όπου ένα φάρμακο παρακολουθείται εντατικά, θα πρέπει να παρέχονται διάφορα στοιχεία 
επικοινωνίας για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς η γνωστοποίηση μέσω του Διαδικτύου 
μπορεί να μην είναι εφικτή για όλους τους ασθενείς, ειδικά εκείνους μεγαλύτερης ηλικίας. 
Επίσης, θα πρέπει να γίνεται υπενθύμιση στους ασθενείς ότι μπορούν να αναφέρουν τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες σε επαγγελματία του τομέα της υγείας.
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Τροπολογία 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο β 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι πληροφορίες σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο 1, εδάφιο αα) πρέπει να 
παρέχονται σε ένα με μαύρο 
μαρκαρισμένο πλαίσιο. Νέες ή 
τροποποιημένες πληροφορίες πρέπει να 
τονίζονται για ένα χρόνο με έντονη 
γραμματοσειρά και να προηγούνται το 

σύμβολο και η επισήμανση «Νέες 
πληροφορίες».

«Οι πληροφορίες σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο 1, εδάφιο αα) πρέπει να 
είναι ευδιάκριτες, να τονίζονται και να 
ξεχωρίζουν σαφώς από το υπόλοιπο 
κείμενο. Νέες ή τροποποιημένες 
πληροφορίες πρέπει να τονίζονται για ένα 
χρόνο με έντονη γραμματοσειρά και να 

προηγούνται το σύμβολο και η 
επισήμανση «Νέες πληροφορίες».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπόδειξη με τη βοήθεια μαύρου πλαισίου δημιουργεί στον ασθενή ανασφάλεια διότι τον 
παραπέμπει σε αγγελίες θανάτου. Για το λόγο αυτό, απαιτείται εναλλακτικός τρόπος υπόδειξης.

Τροπολογία 156
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59- παράγραφος 1 – εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο (αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε πλαίσιο με μαύρο 
περίγραμμα. Οποιοδήποτε νέο ή 
τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με έντονα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 

Νέες σημαντικές προειδοποιήσεις για την 
ασφάλεια πρέπει, για χρονικό διάστημα 
ενός έτους, να παρουσιάζονται σε κείμενο 
με έντονα στοιχεία του οποίου θα 

προηγείται το ακόλουθο σύμβολο και 
το ακόλουθο κείμενο «Νέες σημαντικές 
προειδοποιήσεις ασφάλειας». 
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ακόλουθο σύμβολο και το κείμενο 
«Νέα πληροφορία». 
Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: "Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «Αυτό το 
πρόσφατα εγκριθέν φάρμακο τελεί υπό 
εντατική παρακολούθηση προκειμένου να 
συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για 
τις ανεπιθύμητες ενέργειές του. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>». Η δήλωση θα 
συνοδεύεται από ένα αντεστραμμένο 
μαύρο τρίγωνο, το οποίο θα πρέπει 
επίσης να αναγράφεται στην εξωτερική 
συσκευασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το φύλλο οδηγιών είναι κατατοπιστικό και φιλικό προς τον 
αναγνώστη το σημείο β) του άρθρου 59 θα πρέπει να διασαφηνιστεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
δεν θα επισημαίνονται όλες οι ελάσσονος σημασίας αλλαγές αλλά μόνο οι νέες σημαντικές 
προειδοποιήσεις ασφάλειας.

Οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να κατανοήσουν γιατί οφείλουν 
να γνωστοποιούν εάν πραγματικά θέλουμε να ενθαρρύνουμε την γνωστοποίηση (ανάθεση 
ευθυνών).

Τροπολογία 157
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 - παράγραφος 1 - εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο (αα) του πρώτου εδαφίου 

Νέες σημαντικές προειδοποιήσεις για την 
ασφάλεια πρέπει, για χρονικό διάστημα 
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παρουσιάζονται σε πλαίσιο με μαύρο 
περίγραμμα. Οποιοδήποτε νέο ή 
τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με έντονα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 

ακόλουθο σύμβολο  και το κείμενο 
«Νέα πληροφορία».

ενός έτους, να παρουσιάζονται σε κείμενο 
με έντονα στοιχεία του οποίου θα 
προηγείται το κείμενο «Νέες σημαντικές 
προειδοποιήσεις ασφάλεια».

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ακόλουθη 
πρόσθετη δήλωση, της οποίας θα 

προηγείται το σύμβολο « »: «Αυτό το 
φάρμακο κυκλοφορεί στην αγορά λιγότερο 
από 3 χρόνια ή τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στον ιατρό σας, στον 
φαρμακοποιό σας ή στο/στη <ονομασία,
διαδικτυακή διεύθυνση, ταχυδρομική 
διεύθυνση ή/και αριθμός τηλεφώνου της 
αρμόδιας εθνικής αρχής>».

Or. en

Τροπολογία 158
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59- παράγραφος 1 - εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο (αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε πλαίσιο με μαύρο 
περίγραμμα. Οποιοδήποτε νέο ή 
τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με έντονα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 

Νέες σημαντικές προειδοποιήσεις για την 
ασφάλεια πρέπει, για χρονικό διάστημα 
ενός έτους, να παρουσιάζονται σε κείμενο 
με έντονα στοιχεία του οποίου θα 
προηγείται το κείμενο «Νέες σημαντικές 
προειδοποιήσεις ασφάλεια».
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ακόλουθο σύμβολο  και το κείμενο 
«Νέα πληροφορία».
Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: "Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση, της οποίας 

θα προηγείται το σύμβολο « »: «Αυτό 
το φάρμακο κυκλοφορεί στην αγορά 
λιγότερο από 3 χρόνια ή τελεί υπό 
εντατική παρακολούθηση. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στον ιατρό σας, στον 
φαρμακοποιό σας ή στο/στη <ονομασία,
διαδικτυακή διεύθυνση, ταχυδρομική 
διεύθυνση ή/και αριθμός τηλεφώνου της 
αρμόδιας εθνικής αρχής>».

Or. en

Τροπολογία 159
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59- παράγραφος 1 - εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο:

β) Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε τετραγωνίδιο με 
μαύρο πλαίσιο. Οποιοδήποτε νέο ή 
τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με μαύρα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 

σύμβολο « » και το κείμενο «Νέα 
πληροφορία».

Εντός 14 μηνών από τη δημοσίευση της 
παρούσας οδηγίας στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη 
δέσμευση υποβολής μιας έκθεσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τη συνάφεια της 
περίληψης χαρακτηριστικών προϊόντος 
και το φύλλο οδηγιών όσον αφορά την 
ανάγκη των ασθενών και των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Στη 
βάση αυτή, η Επιτροπή διατυπώνει, 
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εφόσον συντρέχει περίπτωση, συστάσεις 
και/ή νομοθετικές προτάσεις με σκοπό τη 
βελτίωση των δύο αυτών εγγράφων.

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της εθνικής 
αρμόδιας αρχής>».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σήμερα, η περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος και το φύλλο οδηγιών δεν φαίνεται να 
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. 
Επίσης, όσον αφορά την εξέλιξη των πρακτικών, των γνώσεων και των αιτημάτων των 
ασθενών και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, η Επιτροπή θα μπορούσε, αντίστοιχα, να 
διεξάγει μια μελέτη για τη χρήση και την παρουσίαση των δύο αυτών εγγράφων.

Τροπολογία 160
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59- παράγραφος 1 - εδάφια 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο (αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε πλαίσιο με μαύρο 
περίγραμμα. Οποιοδήποτε νέο ή 
τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με έντονα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 

ακόλουθο σύμβολο και το κείμενο 
«Νέα πληροφορία».

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο (αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε πλαίσιο με μαύρο 
περίγραμμα. Οποιεσδήποτε νέες
σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας
πρέπει, για χρονικό διάστημα ενός έτους, 
να παρουσιάζονται σε κείμενο με έντονα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το
κείμενο «Νέες σημαντικές 
προειδοποιήσεις ασφάλειας».
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Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: "Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ακόλουθη 
πρόσθετη δήλωση, της οποίας θα 
προηγείται το σύμβολο « »: «Αυτό το 
φάρμακο είναι καινούριο και κυκλοφορεί 
στην αγορά λιγότερο από 3 χρόνια ή τελεί 
υπό εντατική παρακολούθηση. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στον ιατρό σας, στον 
φαρμακοποιό σας ή στο/στη <ονομασία,
διαδικτυακή διεύθυνση, ταχυδρομική 
διεύθυνση, φαξ ή/και αριθμός τηλεφώνου 
της αρμόδιας εθνικής αρχής>».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικές προειδοποιήσεις για όλα τα νεοεγκριθέντα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά, 
καθώς και τα εντατικά παρακολουθούμενα φάρμακα θα βοηθήσουν τόσο τους επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας όσο και τους ασθενείς να εντοπίζουν τα νεοεγκριθέντα φάρμακα που 
διατίθενται στην αγορά για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών και θα τους 
ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω, ώστε να γνωστοποιούν οιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια 
παρουσιαστεί.

Τροπολογία 161
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59- παράγραφος 1 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: "Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «Αυτό το 
φάρμακο έχει αποδειχθεί ότι είναι 
ωφέλιμο σε πάσχοντες από την ίδια νόσο 
με εσάς. Όπως ισχύει για όλα τα 
φάρμακα, η ασφάλειά του υπόκειται σε 
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διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>». 

παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται σε επαγγελματία του τομέα 
της υγείας ή στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>».

Or. en

Αιτιολόγηση

Υφίσταται ένα μείζον πρόβλημα συμμόρφωσης με σοβαρές συνέπειες για την υγεία των 
ασθενών επιβαρύνοντας τα εθνικά συστήματα υγείας. Τέτοιου είδους αυστηρή διατύπωση θα 
μπορούσε να αποτρέψει τους ασθενείς από το να συμμορφώνονται με τη θεραπευτική αγωγή και 
εμμέσως να επηρεάσει τη γνωστοποίηση πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών για 
προϊόντα που δεν συγκαταλέγονται σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων. 

Τροπολογία 162
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 20
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 65 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. Στο άρθρο 65 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο ζ):

διαγράφεται

«ζ) την περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 11 σημείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα).»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας περίληψης των απαραίτητων πληροφοριών είναι περιττή (η περίληψη των 
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος αποτελώντας ήδη μια σύνθεση σημαντικών πληροφοριών), 
δύναται να αποτελέσει πηγή σύγχυσης για τους ασθενείς (οι οποίοι ενδέχεται να προσπεράσουν 
σημαντικές πληροφορίες που αναγράφονται στην περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντων, όχι 
όμως στην περίληψη σημαντικών πληροφοριών) και δύναται να δημιουργήσει προβλήματα 
αναγνωρισιμότητας (η περίπτωση, π.χ., φύλλων οδηγιών που έχουν εκδοθεί σε πολλές 
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γλώσσες). 

Τροπολογία 163
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 20
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 65 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. Στο άρθρο 65, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος ζ:

διαγράφεται

«(ζ) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου όπως προβλέπεται στο άρθρο 
11, παράγραφος 3, εδάφιο α και το άρθρο 
59, παράγραφος 1, εδάφιο αα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας περίληψης είναι προβληματική, πολλώ δε μάλλον όταν τα στοιχεία της δεν 
είναι ορισμένα. Γεννά τον κίνδυνο οι ασθενείς να διαβάσουν μόνο αυτό το κομμάτι, όταν 
μάλιστα θα έπρεπε να διαβάσουν ολόκληρο το φύλλο οδηγιών. Τα προβλήματα στην ευκολία 
ανάγνωσης του φύλλου οδηγιών δεν επιλύονται προσθέτοντας μια περίληψη. Αντίθετα, θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν το φύλλο οδηγιών.

Τροπολογία 164
János Áder

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 20
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 65 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. Στο άρθρο 65, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο ζ):

διαγράφεται
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«ζ) την περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 
11 σημείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα).»

Or. hu

Αιτιολόγηση

Βλέπε προηγούμενη τροπολογία και αιτιολόγηση.

Τροπολογία 165
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 20
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 65 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. Στο άρθρο 65, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος ζ:

διαγράφεται

«(ζ) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου όπως προβλέπεται στο άρθρο 
11, παράγραφος 3, εδάφιο α και το άρθρο
59, παράγραφος 1, εδάφιο αα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
παράγραφοι and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the 
package leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in 
understanding, also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in 
Belgium, Italy, Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of 
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the population read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time 
(88.2% for non prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used 
before (39.4% for a non-prescription medicine).

Τροπολογία 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 20 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 65 - στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20a. Στο άρθρο 65, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«(ζ α) η κοινοτική διαδικασία η οποία 
ορίζει ένα διαδικαστικό χρονοδιάγραμμα, 
μια σαφή δομή και καθορισμένους 
ρόλους για όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, καθώς και για τη διεξαγωγή 
δημόσιων ακροάσεων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να διασαφηνιστούν οι διαδικασίες 
και τα χρονοδιαγράμματα για την κοινοτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
ακρόασης.

Τροπολογία 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 20 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20α. Το άρθρο 86, παράγραφος 2
τροποποιείται ως εξής:

Η πρώτη περίπτωση λαμβάνει την εξής 
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εκδοχή:

«- η ετικέτα και το Φύλλο οδηγιών που 
υπόκεινται στις διατάξεις του Τίτλου V 
και η σύνοψη των ιδιοτήτων του 
φαρμάκου, ακόμα και όταν διατίθενται 
στο κοινό ανεξάρτητα από τη χορήγηση 
του φαρμάκου σε μη τροποποιημένη 
μορφή και χωρίς πρόσθετα στοιχεία 
προώθησης πωλήσεων,»

Or. de

Αιτιολόγηση

Tα έγγραφα που εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές (φύλλο οδηγιών και σύνοψη των ιδιοτήτων 
του προϊόντος) περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι η δημοσίευση αυτών των εγγράφων δεν πρέπει να θεωρείται διαφήμιση, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται στοιχεία προώθησης πωλήσεων (π.χ. παρουσίαση που 
εκθειάζει τις ιδιότητες του προϊόντος ή ένταξη των εγγράφων σε συμπληρωματικό διαφημιστικό 
υλικό) και ότι χρησιμοποιείται η εγκεκριμένη από τις αρχές διατύπωση. Ως έχει σήμερα η 
κατάσταση, εγείρονται νομικά ζητήματα όταν, επί παραδείγματι, φαρμακευτικές εταιρείες 
δημοσιεύουν τα έγγραφα αυτά στους ιστοχώρους τους (βλ. υπόθεση 316/09 σχετικά με την 
παρουσίαση φαρμάκων στο Διαδίκτυο, την οποία παρέπεμψε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων το Bundesgerichtshof ζητώντας, με το αίτημα του υπ’ αριθ.I ZR 223/06 της 16ης 
Ιουλίου 2009, έκδοση προδικαστικής απόφασης).

Τροπολογία 168
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 101 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, μέσω του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, αξιολογούν όλες τις 
πληροφορίες επιστημονικά, εξετάζουν τις 
επιλογές για την ελαχιστοποίηση και την 
πρόληψη των κινδύνων και αναλαμβάνουν 
κανονιστική δράση, εφόσον απαιτείται.

2. Τα κράτη μέλη, μέσω του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, αξιολογούν όλες τις 
πληροφορίες επιστημονικά, εξετάζουν τις 
επιλογές για την ελαχιστοποίηση και την 
πρόληψη των κινδύνων και αναλαμβάνουν 
κανονιστική δράση, εφόσον απαιτείται. 
Προς το σκοπό αυτό, συγκεντρώνουν 
επιπλέον τις πληροφορίες σχετικά με τη 
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χρήση των φαρμάκων, προκειμένου να 
αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των 
κινδύνων στη δημόσια υγεία.

Προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησής τους 
και αναφέρουν τα αποτελέσματα στην 
Επιτροπή στις [να αναγραφεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία - δύο έτη μετά 
την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1] το αργότερο, και στη 
συνέχεια, κάθε δύο έτη.

Προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησής τους 
και αναφέρουν τα αποτελέσματα στην 
Επιτροπή στις [να αναγραφεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία - δύο έτη μετά 
την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1] το αργότερο, και στη 
συνέχεια, κάθε δύο έτη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de 
farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.
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Τροπολογία 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 101 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος θα ορίζει μια 
αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή των 
καθηκόντων φαρμακοεπαγρύπνησης

3. Κάθε κράτος μέλος θα ορίζει μία ή 
περισσότερες αρμόδιες αρχές για τη 
διεξαγωγή των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι αυτά που θα αποφασίζουν να έχουν μία ή περισσότερες 
αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν 
διαφορετικές αρμόδιες αρχές για διαφορετικά φάρμακα.

Τροπολογία 170
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1- σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή ή 
στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας·

1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ασθενείς, 
οι γιατροί, τα νοσοκομεία, οι 
φαρμακοποιοί και οι άλλοι επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας να αναφέρουν τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στην 
αρμόδια εθνική αρχή·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα και την κριτική παρακολούθηση 
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όλων των σχετικών προϊόντων.

Τροπολογία 171
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν τους 
γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και άλλους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
γνωστοποιούν τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες στην αρμόδια 
εθνική αρχή ή στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν τους 
ασθενείς, τους γιατρούς, τους 
φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας να γνωστοποιούν τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στην 
αρμόδια εθνική αρχή. Αυτά τα μέτρα θα 
περιλαμβάνουν κατάρτιση για τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
για ασθενείς καθώς και ενημερωτικές 
εκστρατείες για τους ασθενείς. 
Οργανώσεις ασθενών θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην παροχή ενημέρωσης 
και εκπαίδευσης σε ασθενείς και στην 
ανάπτυξη ενημερωτικών εκστρατειών σε 
συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές. 

Or. en

Τροπολογία 172
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 

1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας καθώς 
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αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή ή 
στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας·

και οι ασθενείς να αναφέρουν τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στην 
αρμόδια εθνική αρχή ή στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να είναι πιο διαφανές και να περιλαμβάνει ολοένα 
και περισσότερο τους ασθενείς.

Τροπολογία 173
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή ή 
στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας·

1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή και 
στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνονται για τις παρενέργειες το 
συντομότερο δυνατό. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί απλώς επιλογή.

Τροπολογία 174
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή ή 
στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας·

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ασθενείς,
οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή ή 
στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας· τα 
μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν την 
παροχή εκπαίδευσης σε επαγγελματίες 
της υγείας και ασθενείς και τη διενέργεια 
εκστρατείας ενημέρωσης των ασθενών·

Or. ro

Τροπολογία 175
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν τους 
γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και άλλους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
γνωστοποιούν τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες στην αρμόδια 
εθνική αρχή ή στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν τους 
ασθενείς, τους γιατρούς, τους 
φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας να γνωστοποιούν τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στην 
αρμόδια εθνική αρχή. Αυτά τα μέτρα θα 
περιλαμβάνουν κατάρτιση για τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
για ασθενείς καθώς και ενημερωτικές 
εκστρατείες για τους ασθενείς. 
Οργανώσεις ασθενών θα πρέπει να 
συμμετέχουν στην παροχή ενημέρωσης 
και εκπαίδευσης σε ασθενείς και στην 
ανάπτυξη ενημερωτικών εκστρατειών σε 
συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές. 

Or. en
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Τροπολογία 176
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή ή 
στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας·

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ασθενείς,
οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή· τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την 
κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας και μία δημόσια εκστρατεία 
ενημέρωσης με αποδέκτες τους ασθενείς·

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματικές, οι απευθείας αναφορές των ασθενών πρέπει να γίνονται με 
τρόπο τεκμηριωμένο και κατάλληλο. Για αυτούς τους λόγους οι ασθενείς πρέπει να 
καθοδηγούνται δεόντως από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου.

Τροπολογία 177
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
γνωστοποιούν τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες στην αρμόδια 
εθνική αρχή ή στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας·

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ασθενείς, 
οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
γνωστοποιούν τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες στην αρμόδια 
εθνική αρχή και στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αρμόζει περισσότερο οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να ενθαρρύνονται 
να υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις τους στις αρμόδιες αρχές παρά στις φαρμακοβιομηχανίες. Η 
απευθείας γνωστοποίηση στις φαρμακοβιομηχανίες εγείρει ανησυχίες τόσο από άποψη της 
ιδιωτικής ζωής των χρηστών όσο και από άποψη ιατρικών σχολίων. Επίσης, θα είναι σε θέση 
να αποφασίσουν εάν η γνωστοποίηση είναι «ανεπιθύμητη ενέργεια», λανθασμένη φαρμακευτική 
αγωγή ή άλλο. Η γνωστοποίηση από ασθενείς θα πρέπει να συνοδεύεται από ενημερωτικές 
εκστρατείες σχετικά με τη σπουδαιότητα της γνωστοποίησης των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τροπολογία 178
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
γνωστοποιούν τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες στην αρμόδια 
εθνική αρχή ή στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας·

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν τους 
γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και άλλους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
γνωστοποιούν τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες στην αρμόδια 
εθνική αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.
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Τροπολογία 179
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) διεξάγουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 
σχετικά με τη σπουδαιότητα της 
γνωστοποίησης των ανεπιθύμητων 
ενεργειών,

Or. en

Τροπολογία 180
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1- σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) διευκόλυνση της απευθείας 
αναφοράς από τους ασθενείς μέσω 
εναλλακτικών μέσων (ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ και 
επιστολής) πέραν των ηλεκτρονικών 
τυποποιημένων εντύπων·

Or. ro

Τροπολογία 181
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου οι απευθείας αναφορές των 
ασθενών να είναι κατάλληλες και να 
καθοδηγούνται αποτελεσματικά από 
επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου· 

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματικές, οι απευθείας αναφορές των ασθενών πρέπει να γίνονται με 
τρόπο τεκμηριωμένο και κατάλληλο. Για αυτούς τους λόγους οι ασθενείς πρέπει να 
καθοδηγούνται δεόντως από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. 

Τροπολογία 182
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) διευκολύνουν την άμεση 
γνωστοποίηση από ασθενείς μέσω της 
παροχής εναλλακτικών μορφών 
γνωστοποίησης (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ και 
επιστολή) πέραν του Διαδικτύου· 

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 102 - σημείο 1.
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Τροπολογία 183
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η γνωστοποίηση των εικαζόμενων 
παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής 
πρέπει να πραγματοποιείται ανώνυμα και 
με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας δεν πρέπει να αποθαρρύνονται ως προς τη 
γνωστοποίηση των παρενεργειών που προκύπτουν από σφάλματα της φαρμακευτικής αγωγής 
λόγω του φόβου για ποινικές κυρώσεις.

Τροπολογία 184
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) διεξάγουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 
σχετικά με τη σπουδαιότητα της 
γνωστοποίησης των ανεπιθύμητων 
ενεργειών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρμόζει περισσότερο οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να ενθαρρύνονται 
να υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις τους στις αρμόδιες αρχές παρά στις φαρμακοβιομηχανίες. Η 
απευθείας γνωστοποίηση στις φαρμακοβιομηχανίες εγείρει ανησυχίες τόσο από άποψη της 
ιδιωτικής ζωής των χρηστών όσο και από άποψη ιατρικών σχολίων. Επίσης, θα είναι σε θέση 
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να αποφασίσουν εάν η γνωστοποίηση είναι «ανεπιθύμητη ενέργεια», λανθασμένη φαρμακευτική 
αγωγή ή άλλο. Η γνωστοποίηση από ασθενείς θα πρέπει να συνοδεύεται από ενημερωτικές 
εκστρατείες σχετικά με τη σπουδαιότητα της γνωστοποίησης των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τροπολογία 185
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) διεξάγουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης 
σχετικά με τη σπουδαιότητα της 
γνωστοποίησης των ανεπιθύμητων 
ενεργειών,

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 102 - σημείο 1.

Τροπολογία 186
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) εξασφαλίζουν οι γνωστοποιήσεις 
ανεπιθύμητων ενεργειών να περιέχουν 
πληροφορίες της υψηλότερης δυνατής 
ποιότητας, 

(2) εξασφαλίζουν οι γνωστοποιήσεις 
ανεπιθύμητων ενεργειών και οι βάσεις 
δεδομένων να περιέχουν πληροφορίες της 
υψηλότερης δυνατής ποιότητας, 

Or. en
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Τροπολογία 187
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) εξασφαλίζουν οι γνωστοποιήσεις 
ανεπιθύμητων ενεργειών να περιέχουν 
πληροφορίες της υψηλότερης δυνατής 
ποιότητας, 

(2) εξασφαλίζουν οι γνωστοποιήσεις 
ανεπιθύμητων ενεργειών και οι βάσεις 
δεδομένων να περιέχουν πληροφορίες της 
υψηλότερης δυνατής ποιότητας, 

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 102 - σημείο 1

Τροπολογία 188
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) εξασφαλίζουν οι γνωστοποιήσεις 
ανεπιθύμητων ενεργειών να περιέχουν 
πληροφορίες της υψηλότερης δυνατής 
ποιότητας, 

(2) εξασφαλίζουν οι γνωστοποιήσεις 
ανεπιθύμητων ενεργειών και οι βάσεις 
δεδομένων να περιέχουν πληροφορίες της 
υψηλότερης δυνατής ποιότητας, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρμόζει περισσότερο οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να ενθαρρύνονται 
να υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις τους στις αρμόδιες αρχές παρά στις φαρμακοβιομηχανίες. Η 
απευθείας γνωστοποίηση στις φαρμακοβιομηχανίες εγείρει ανησυχίες τόσο από άποψη της 
ιδιωτικής ζωής των χρηστών όσο και από άποψη ιατρικών σχολίων. Επίσης, θα είναι σε θέση 
να αποφασίσουν εάν η γνωστοποίηση είναι «ανεπιθύμητη ενέργεια», λανθασμένη φαρμακευτική 
αγωγή ή άλλο. Η γνωστοποίηση από ασθενείς θα πρέπει να συνοδεύεται από ενημερωτικές 
εκστρατείες σχετικά με τη σπουδαιότητα της γνωστοποίησης των ανεπιθύμητων ενεργειών.
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Τροπολογία 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1- σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) μέσω των μεθόδων της συλλογής 
πληροφοριών και όπου απαιτείται μέσω 
της παρακολούθησης των 
γνωστοποιήσεων ανεπιθύμητων 
ενεργειών, εξασφαλίζουν να είναι 
αναγνωρίσιμο οποιοδήποτε βιολογικό 
φάρμακο συνταγογραφείται, διατίθεται ή 
πωλείται στην επικράτειά τους το οποίο 
είναι αντικείμενο μιας γνωστοποίησης 
ανεπιθύμητης ενέργειας,

(3) εξασφαλίζουν να είναι αναγνωρίσιμο 
οποιοδήποτε βιολογικό φάρμακο 
συνταγογραφείται, διατίθεται ή πωλείται 
στην επικράτειά τους το οποίο είναι 
αντικείμενο μιας γνωστοποίησης για 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια από, 
στο βαθμό που είναι διαθέσιμο, το όνομα 
του ΚΑΚ, την INN, την ονομασία του 
φαρμάκου και τον αριθμό παρτίδας, 
χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες 
φόρμες και τις διαδικασίες που έχουν 
αναπτυχθεί σύμφωνα με το Άρθρο 25 
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 και λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξελίξεις εντός του συστήματος 
EudraVigilance.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 της 
πρώτης παραγράφου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις 
στους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και 
τους άλλους επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας σχετικά με τη γνωστοποίηση 
εικαζομένων σοβαρών ή μη 
αναμενόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και 3
της πρώτης παραγράφου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις 
στους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και 
τους άλλους επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
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which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Τροπολογία 190
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) μέσω των μεθόδων της συλλογής 
πληροφοριών και όπου απαιτείται μέσω 
της παρακολούθησης των 
γνωστοποιήσεων ανεπιθύμητων 
ενεργειών, εξασφαλίζουν να είναι 
αναγνωρίσιμο οποιοδήποτε βιολογικό 
φάρμακο συνταγογραφείται, διατίθεται ή 
πωλείται στην επικράτειά τους το οποίο 
είναι αντικείμενο μιας γνωστοποίησης 
ανεπιθύμητης ενέργειας,

(3) μέσω των μεθόδων της συλλογής 
πληροφοριών και όπου απαιτείται μέσω 
της παρακολούθησης των 
γνωστοποιήσεων ανεπιθύμητων 
ενεργειών, εξασφαλίζουν να είναι 
αναγνωρίσιμο οποιοδήποτε βιολογικό 
φάρμακο συνταγογραφείται, διατίθεται ή 
πωλείται στην επικράτειά τους το οποίο 
είναι αντικείμενο μιας γνωστοποίησης 
ανεπιθύμητης ενέργειας, χρησιμοποιώντας 
τη μορφή περιεχομένου και τη διαδικασία 
που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο
παράγραφος 25, εδάφιο 1 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 και εφαρμόζουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την ιχνηλασιμότητα βιολογικών
φαρμάκων που διατίθενται σε ασθενείς».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσθήκη στην παράγραφο 3 του άρθρου, μέσω μιας συνοδευτικής 
τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, αναθέτει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων το καθήκον να αναπτύξει το περιεχόμενο, τη μορφή και τις απαραίτητες διαδικασίες 
για τη γνωστοποίηση ανεπιθύμητων ενεργειών για βιολογικά φάρμακα, για λόγους ενίσχυσης 
της αποτελεσματικότητας της φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της ΕΕ.
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Τροπολογία 191
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) εξασφαλίζουν να δίνονται στο κοινό 
σημαντικές πληροφορίες εγκαίρως 
σχετικά με θέματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης που συνδέονται
με τη χρήση ενός φαρμάκου και τα 
δεδομένα να είναι μονίμως προσπελάσιμα 
στο κοινό,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρμόζει περισσότερο οι ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να ενθαρρύνονται 
να υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις τους στις αρμόδιες αρχές παρά στις φαρμακοβιομηχανίες. Η 
απευθείας γνωστοποίηση στις φαρμακοβιομηχανίες εγείρει ανησυχίες τόσο από άποψη της 
ιδιωτικής ζωής των χρηστών όσο και από άποψη ιατρικών σχολίων. Επίσης, θα είναι σε θέση 
να αποφασίσουν εάν η γνωστοποίηση είναι «ανεπιθύμητη ενέργεια», λανθασμένη φαρμακευτική 
αγωγή ή άλλο. Η γνωστοποίηση από ασθενείς θα πρέπει να συνοδεύεται από ενημερωτικές 
εκστρατείες σχετικά με τη σπουδαιότητα της γνωστοποίησης των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τροπολογία 192
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) εξασφαλίζουν να δίνονται στο κοινό 
σημαντικές πληροφορίες εγκαίρως 
σχετικά με θέματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης που συνδέονται 
με τη χρήση ενός φαρμάκου και τα 
δεδομένα να είναι μονίμως προσπελάσιμα 
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στο κοινό,

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 102 - σημείο 1

Τροπολογία 193
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 - παράγραφος 1 - σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) εξασφαλίζουν να δίνονται στο κοινό 
σημαντικές πληροφορίες εγκαίρως 
σχετικά με θέματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης που συνδέονται 
με τη χρήση ενός φαρμάκου και τα 
δεδομένα να είναι μονίμως προσπελάσιμα 
στο κοινό,

Or. en

Τροπολογία 194
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναφορά των εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών που οφείλονται 
σε λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή δεν 
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο – ούτε να 
οδηγεί σε άσκηση – αγωγής κατά του 
προσώπου που υποβάλλει την αναφορά.]
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναφορά εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που οφείλονται σε λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να είναι ανώνυμη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταγγελίας 
αλλά επίσης πρέπει να διασφαλίζεται ότι αυτός που υποβάλλει την αναφορά καλή τη πίστει δεν 
θα επιλέξει να μην το πράξει λόγω φόβου ότι μπορεί να κινηθεί εναντίον του κάποια νομική 
διαδικασία. 

Τροπολογία 195
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος μπορεί να αναθέσει 
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος 
Τίτλου σε άλλο κράτος μέλος εφόσον 
υπάρχει γραπτή συμφωνία του δευτέρου.

διαγράφεται

Το αναθέτον κράτος μέλος θα ενημερώνει 
την Επιτροπή, τον Οργανισμό και όλα τα 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με την ανάθεση 
εγγράφως. Το αναθέτον κράτος μέλος και 
ο Οργανισμός θα καθιστούν αυτές τις 
πληροφορίες δημόσιες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να φέρει την πλήρη ευθύνη για τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση τυχόν ανεπιθύμητης ενέργειας συνδεόμενης με φάρμακο που κυκλοφορεί εντός 
της επικράτειάς του.
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Τροπολογία 196
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος μπορεί να αναθέσει 
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος 
Τίτλου σε άλλο κράτος μέλος εφόσον 
υπάρχει γραπτή συμφωνία του δευτέρου.

διαγράφεται

Το αναθέτον κράτος μέλος θα ενημερώνει 
την Επιτροπή, τον Οργανισμό και όλα τα 
άλλα κράτη μέλη σχετικά με την ανάθεση 
εγγράφως. Το αναθέτον κράτος μέλος και 
ο Οργανισμός θα καθιστούν αυτές τις 
πληροφορίες δημόσιες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να φέρει την πλήρη ευθύνη για τον εντοπισμό και την 
παρακολούθηση τυχόν ανεπιθύμητης ενέργειας συνδεόμενης με φάρμακο που κυκλοφορεί εντός 
της επικράτειάς του.

Τροπολογία 197
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 104 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας καλείται να 
διενεργεί τακτικό έλεγχο του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησής του. Θα πρέπει να 
εισάγει υπόμνημα αναφορικά με τα κύρια 
ευρήματα του ελέγχου στο κύριο αρχείο 
του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης 

Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας καλείται να 
διενεργεί τακτικό έλεγχο του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησής του. Θα φροντίζει 
την κατάρτιση και τήρηση κατάλληλου 
διορθωτικού σχεδίου δράσης.
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και, με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, να 
φροντίζει την κατάρτιση και τήρηση 
κατάλληλου διορθωτικού σχεδίου δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι αποτελούν εργαλεία για τη βελτίωση των εσωτερικών συστημάτων μιας εταιρείας. 
Εάν τα ευρήματα πρέπει να ανακοινώνονται, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκθέσεις για 
παραποιημένους ελέγχους.

Τροπολογία 198
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 104 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
υποχρεούται να πραγματοποιεί τακτικό
έλεγχο του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησής του. Υποβάλλει 
σημείωμα σχετικά με τα κύρια πορίσματα 
του ελέγχου στο μόνιμο φάκελο του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης και, 
με βάση τα πορίσματα του ελέγχου, 
εξασφαλίζει την κατάρτιση και την 
εφαρμογή κατάλληλου διορθωτικού 
σχεδίου δράσης.

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
υποχρεούται να πραγματοποιεί τακτικό 
έλεγχο του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησής του. Υποβάλλει 
σημείωμα στο μόνιμο φάκελο του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης τις 
τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται 
μετά τον εν λόγω έλεγχο σύμφωνα με το 
κατάλληλο διορθωτικό σχέδιο δράσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις που σχετίζονται με τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με 
ένα τελικό σχέδιο δράσης εάν αυτό απαιτείται από τα συμπεράσματα του ελέγχου, πρέπει να 
καταγράφονται στο μόνιμο φάκελο φαρμακοεπαγρύπνησης.
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Τροπολογία 199
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 104 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
υποχρεούται να πραγματοποιεί τακτικό
έλεγχο του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησής του. Υποβάλλει 
σημείωμα σχετικά με τα κύρια πορίσματα 
του ελέγχου στο μόνιμο φάκελο του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης και, 
με βάση τα πορίσματα του ελέγχου, 
εξασφαλίζει την κατάρτιση και την 
εφαρμογή κατάλληλου διορθωτικού 
σχεδίου δράσης.

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
υποχρεούται να πραγματοποιεί ετήσιο
έλεγχο του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησής του. Υποβάλλει 
σημείωμα σχετικά με τα κύρια πορίσματα 
του ελέγχου στο μόνιμο φάκελο του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης και
κοινοποιεί τα αποτελέσματα στην 
αρμόδια εθνική αρχή πριν από την 31η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με βάση τα 
πορίσματα αυτά, οι κάτοχοι των αδειών 
κυκλοφορίας εξασφαλίζει την κατάρτιση 
και την εφαρμογή κατάλληλου 
διορθωτικού σχεδίου δράσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση πραγματοποίησης ενός «τακτικού» ελέγχου δεν είναι επαρκώς ακριβής. Πρέπει 
να ζητηθεί από τους κατόχους των αδειών κυκλοφορίας να πραγματοποιούν τον έλεγχο αυτό 
κάθε χρόνο.

Τροπολογία 200
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 104 - παράγραφος 3 - στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) υποβολή στην αρμόδια εθνική αρχή 
της λεπτομερούς περιγραφής του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνων που 
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πρόκειται να τεθούν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα «σχέδια διαχείρισης του κινδύνου» πρέπει να εκλαμβάνονται και να διαχειρίζονται υπό το 
στενό έλεγχο των αρχών του τομέα της υγείας (εθνικά και περιφερειακά συστήματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης κυρίως).

Τροπολογία 201
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 104 - παράγραφος 3 - στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) ενσωμάτωση των απαιτήσεων της 
αρμόδιας εθνικής αρχής κατόπιν της 
αξιολόγησης αυτής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα «σχέδια διαχείρισης του κινδύνου» πρέπει να εκλαμβάνονται και να διαχειρίζονται υπό το 
στενό έλεγχο των αρχών του τομέα της υγείας (εθνικά και περιφερειακά συστήματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης κυρίως).

Τροπολογία 202
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 104α - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απαίτηση υποβάλλεται γραπτώς, παρέχει 
αναλυτική αιτιολόγηση και περιλαμβάνει 

Η απαίτηση υποβάλλεται γραπτώς, παρέχει 
αναλυτική αιτιολόγηση και περιλαμβάνει 



PE438.412v02-00 136/199 AM\808932EL.doc

EL

το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή της 
λεπτομερούς περιγραφής του συστήματος 
διαχείρισης του κινδύνου.

το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή της 
λεπτομερούς περιγραφής του συστήματος 
διαχείρισης του κινδύνου. 
Δημοσιοποιείται χωρίς καθυστέρηση.

Or. fr

Τροπολογία 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 104α - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η απαίτηση υποβάλλεται γραπτώς, παρέχει 
αναλυτική αιτιολόγηση και με 
επιστημονικά επιχειρήματα. 
Περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα για την 
υποβολή της λεπτομερούς περιγραφής του 
συστήματος διαχείρισης του κινδύνου

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο ενός αιτήματος λεπτομερούς περιγραφής του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, η 
μελέτη αυτή πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά επιχειρήματα. Η πρόταση της Επιτροπής δεν 
ήταν αρκετά ακριβής στο σημείο αυτό.

Τροπολογία 204
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 105
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση της χρηματοδότησης που 
προορίζεται για τις σχετικές με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση δραστηριότητες, η 
λειτουργία των δικτύων κοινοποίησης και 
η επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησίας τους.

Η διαχείριση της χρηματοδότησης που 
προορίζεται για τις σχετικές με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση δραστηριότητες, η 
λειτουργία των δικτύων κοινοποίησης και 
η επιτήρηση της αγοράς 
χρηματοδοτούνται επαρκώς από 
δημόσιους πόρους ύψους αντίστοιχου 
προς τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί.
Η διαχείριση της χρηματοδότησης η 
οποία προορίζεται για τις δραστηριότητες 
αυτές τελούν υπό το διαρκή έλεγχο των 
αρμόδιων εθνικών αρχών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησίας τους.

Το πρώτο εδάφιο δεν αποκλείει την 
είσπραξη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των τελών που χρεώνονται στους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας για την 
εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων.

Το πρώτο εδάφιο δεν αποκλείει την 
έμμεση είσπραξη συμπληρωματικών 
πόρων για την πραγματοποίηση των 
δραστηριοτήτων αυτών από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ανεξαρτησία τους διασφαλίζεται 
αυστηρά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αυστηρή οικονομική ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να 
διασφαλίζεται. Πρέπει, συνεπώς, να αποφεύγεται η επιβολή άμεσων τελών που δύναται να 
εισαγάγουν μια σχέση «πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών».

Τροπολογία 205
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση της χρηματοδότησης που 
προορίζεται για τις σχετικές με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση δραστηριότητες, η 
λειτουργία των δικτύων κοινοποίησης και 

Οι σχετικές με τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
δραστηριότητες, η λειτουργία των 
δικτύων κοινοποίησης και η επιτήρηση 
της αγοράς πρέπει να διασφαλίζονται 
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η επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησίας τους.

κατά πλειοψηφία από δημόσιους πόρους 
είτε εθνικούς είτε κοινοτικούς. Η 
διαχείριση της χρηματοδότησης η οποία 
προορίζεται για τις δραστηριότητες αυτές
τελούν υπό το διαρκή έλεγχο των 
αρμόδιων εθνικών αρχών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησίας τους.

Το πρώτο εδάφιο δεν αποκλείει την 
είσπραξη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των τελών που χρεώνονται στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας για την εκτέλεση 
αυτών των δραστηριοτήτων.

Το πρώτο εδάφιο δεν αποκλείει την 
είσπραξη από τον Οργανισμό 
συμπληρωματικών πόρων για την 
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων 
αυτών, όπως τέλη που χρεώνονται στους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία τους 
διασφαλίζεται αυστηρά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να χρηματοδοτούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση γιατί πρέπει να 
διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και έχουν αναλάβει την ευθύνη έκδοσης της 
άδειας. Η αποφυγή κάθε ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 206
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 105 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρώτη παράγραφος δεν αποκλείει την 
είσπραξη τελών τα οποία χρεώνονται 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από δημόσια έσοδα 
όχι μόνο για να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, αλλά και επειδή τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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φέρουν την απόλυτη ευθύνη για τη φαρμακοεπαγρύπνηση (και από άποψη χρηματοδότησης), 
καθώς αυτά είναι εκείνα που επιβαρύνονται με το κόστος που συνδέεται με τις παρενέργειες 
τόσο από άποψη νοσηρότητας όσο και από άποψη θνησιμότητας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «εκτιμάται ότι 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.

Τροπολογία 207
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 105 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρώτη παράγραφος δεν αποκλείει την 
είσπραξη τελών τα οποία χρεώνονται 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 – εισαγωγικά λόγια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θα δημιουργεί και θα 
συντηρεί μια εθνική διαδικτυακή πύλη 
ασφάλειας φαρμάκων η οποία θα 
συνδέεται με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή 
πύλη ασφάλειας φαρμάκων που 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. 
Μέσω των εθνικών διαδικτυακών πυλών 

Κάθε κράτος μέλος θα δημιουργεί και θα 
συντηρεί μια εθνική διαδικτυακή πύλη 
φαρμάκων, που θα περιλαμβάνει μια 
ιστοσελίδα ειδικά αφιερωμένη στην 
ασφάλεια των φαρμάκων, η οποία θα 
συνδέεται με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή 
πύλη ασφάλειας φαρμάκων που 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 
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ασφάλειας φαρμάκων, τα κράτη μέλη θα 
δημοσιοποιούν τουλάχιστον τα εξής:

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. 
Μέσω των εθνικών διαδικτυακών πυλών 
φαρμάκων, τα κράτη μέλη θα 
δημοσιοποιούν τουλάχιστον τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει πύλη του εθνικού οργανισμού φαρμάκων, ώστε να 
παρέχει υψηλής ποιότητας ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα στο ευρύ κοινό. Οι περισσότερες 
χώρες ήδη διαθέτουν μια τέτοια πύλη η οποία αποτελεί πηγή πολύτιμων και αξιόπιστων 
πληροφοριών για τα φάρμακα και αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στη θέσπιση της νομικής 
βάσης για αυτές τις πύλες σε συνέχεια της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
τρέχουσα πρακτική όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σε ασθενείς σχετικά με τα φάρμακα. 
Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ειδικό χώρο για όλες τις πληροφορίες που 
συνδέονται με θέματα ασφάλειας και φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τροπολογία 209
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θα δημιουργεί και θα 
συντηρεί μια εθνική διαδικτυακή πύλη 
ασφάλειας φαρμάκων η οποία θα 
συνδέεται με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή 
πύλη ασφάλειας φαρμάκων που 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. 
Μέσω των εθνικών διαδικτυακών πυλών 
ασφάλειας φαρμάκων, τα κράτη μέλη θα 
δημοσιοποιούν τουλάχιστον τα εξής:

Κάθε κράτος μέλος θα δημιουργεί και θα 
συντηρεί μια εθνική διαδικτυακή πύλη 
φαρμάκων που θα περιλαμβάνει μια 
ιστοσελίδα ειδικά αφιερωμένη στην 
ασφάλεια των φαρμάκων η οποία θα 
συνδέεται με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή 
πύλη ασφάλειας φαρμάκων που 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. 
Μέσω των εθνικών διαδικτυακών πυλών 
φαρμάκων, τα κράτη μέλη θα 
δημοσιοποιούν τουλάχιστον τα εξής:

(1) τα φύλλα οδηγιών των φαρμάκων που 
διατίθενται στην εθνική αγορά στην 
επίσημη γλώσσα (και ανάλογα με την 
περίπτωση το σύνδεσμο με τη βάση 
δεδομένων EudraPharm του EMEA),
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(2) την περίληψη των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος και τυχόν προϋποθέσεις 
που προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 
21 παράγραφος α, 22 και 22 παράγραφος 
α, καθώς και τυχόν προθεσμίες για την 
εκπλήρωσή τους, για κάθε έκαστο 
φάρμακο που έχουν εγκρίνει, και
(3) την έκθεση αξιολόγησης
Μέσω των εθνικών ιστοσελίδων 
φαρμάκων, τα κράτη μέλη θα 
δημοσιοποιούν τουλάχιστον τα εξής:

(1) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία·

(1) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία·

(2) τον κατάλογο των φαρμάκων υπό 
εντατική παρακολούθηση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004·

(2) τον κατάλογο των φαρμάκων υπό 
εντατική παρακολούθηση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004·

(3) διαδικτυακές φόρμες για τη 
γνωστοποίηση εικαζόμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και ασθενείς με βάση τις φόρμες 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

(3) διαδικτυακές φόρμες για τη 
γνωστοποίηση εικαζόμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και ασθενείς με βάση τις φόρμες 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

(4) ημερήσιες διατάξεις για συνεδριάσεις 
της επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης 
και αρχεία των συνεδριάσεών της, 
συνοδευόμενα από τις ληφθείσες 
αποφάσεις, λεπτομέρειες ψήφων και 
αιτιολογήσεις των ψήφων, 
συμπεριλαμβανομένων των απόψεων της 
μειοψηφίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
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pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.126b of Directive 2004/27/EC the “Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Τροπολογία 210
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 - σημείο - 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) τα φύλλα οδηγιών για τα φάρμακα 
διατίθενται στην εθνική αγορά στην 
επίσημη γλώσσα (και ανάλογα με την 
περίπτωση το σύνδεσμο με τη βάση 
δεδομένων EudraPharm του EMEA),

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 106 - εισαγωγή

Τροπολογία 211
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 - σημείο - 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) την περίληψη των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος και τυχόν προϋποθέσεις 
που προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 
21 παράγραφος α, 22 και 22 παράγραφος 
α, καθώς και τυχόν προθεσμίες για την 
εκπλήρωσή τους, για κάθε έκαστο 
φάρμακο που έχουν εγκρίνει, 

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 106 - εισαγωγή

Τροπολογία 212
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 - σημείο - 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) τις εκθέσεις αξιολόγησης 
συνοδευόμενες από τις περιοδικές 
ενημερωμένες εκθέσεις για την ασφάλεια 
που υποβάλλονται από τους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας στις υγειονομικές 
αρχές,

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 106 - εισαγωγή
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Τροπολογία 213
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου για 
φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία,

1) μια περίληψη των συστημάτων 
διαχείρισης του κινδύνου για φάρμακα που 
εγκρίνονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που προορίζονται για δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη πρέπει να είναι 
πλήρεις, αλλά όχι περίπλοκες.

Τροπολογία 214
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία·

(1) λεπτομερείς περιγραφές των
συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου, και 
λεπτομερή πρωτόκολλα για μελέτες μετά 
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για 
φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία·

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 106 - εισαγωγή
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Τροπολογία 215
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία·

(1) μια σύνοψη των συστημάτων 
διαχείρισης του κινδύνου για φάρμακα που 
εγκρίνονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία·

(2) τον κατάλογο των φαρμάκων υπό 
εντατική παρακολούθηση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004·

(2) τον κατάλογο των φαρμάκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 23 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 η 
έγκριση των οποίων υπόκειται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις·

(3) διαδικτυακές φόρμες για τη 
γνωστοποίηση εικαζόμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και ασθενείς με βάση τις φόρμες 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

(3) διαδικτυακές φόρμες για τη 
γνωστοποίηση εικαζόμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και ασθενείς με βάση τις φόρμες 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

(4) την πιο επίκαιρη ηλεκτρονική έκδοση 
του φύλλου οδηγιών της συσκευασίας και 
της περίληψης των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος για όλα τα υπάρχοντα και τα 
νέα φάρμακα, 

(5) ένα σύντομο ιστορικό εγγράφου για τις 
αλλαγές που έγιναν στις πληροφορίες που 
αφορούν το φάρμακο.
Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις 
δικτυακές πύλες για την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
ανωτέρω, θα παρουσιάζεται με τρόπο 
κατανοητό για το ευρύ κοινό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με εθνικές δικτυακές πύλες για την 
ασφάλεια με τρόπο εύκολο και κατανοητό. Ενώ η νομοθεσία προβλέπει τη δημοσίευση πολύ 
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αναλυτικών πληροφοριών στις εθνικές δικτυακές πύλες για την ασφάλεια, δεν περιλαμβάνει 
κάποια αναφορά στις βασικές πληροφορίες για να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των 
φαρμάκων: για το λόγο αυτό το φύλλο οδηγιών της συσκευασίας θα πρέπει να καταστεί 
προσπελάσιμο στο κοινό.

Τροπολογία 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) διαδικτυακές φόρμες για τη 
γνωστοποίηση εικαζόμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και ασθενείς με βάση τις φόρμες 
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

(3) διαδικτυακές φόρμες για τη 
γνωστοποίηση εικαζόμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας, ανάλογα με την περίπτωση, 
και ασθενείς με βάση τις φόρμες που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ενσωματώσει τον «κίνδυνο για το περιβάλλον» στην 
αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου ωφέλειας. Αυτή η προσθήκη επίκειται ήδη στη νομοθεσία για 
τα κτηνιατρικά φάρμακα και η ενσωμάτωση στη νομοθεσία των φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση συνιστάται στην Τεχνική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αριθ. 
1/2010. Ο βασικότερος λόγος είναι να προστατευτεί η δημόσια υγεία, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η πρόσβαση σε φάρμακα ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς.

Τροπολογία 217
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 - σημείο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) ημερήσιες διατάξεις για 
συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Φαρμακοεπαγρύπνησης και της 
συντονιστικής ομάδας και αρχεία των 
συνεδριάσεών τους, συνοδευόμενα από 
τις ληφθείσες αποφάσεις και τις 
λεπτομέρειες και τις αιτιολογήσεις των 
ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των 
απόψεων της μειοψηφίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 106 - εισαγωγή

Τροπολογία 218
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 - σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) αιτήματα από την αρμόδια εθνική 
αρχή προς τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας να θέσει σε λειτουργία ένα 
σύστημα διαχείρισης κινδύνου ή να 
διεξάγει μια μετεγκριτική μελέτη, μαζί με 
τις εξηγήσεις που θα δίνει ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας στην αρμόδια εθνική 
αρχή όπου απαιτείται, και την οριστική 
απόφαση της αρμόδιας αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 106 - εισαγωγή
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Τροπολογία 219
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, είτε γνωστοποιείται 
αυθόρμητα από ασθενείς ή από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας είτε 
εντοπίζεται στο πλαίσιο μετεγκριτικής 
μελέτης ασφάλειας.

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, καθορίζοντας αν 
πρόκειται για προϊόντα που εμφανίζονται 
σε δόσεις χρησιμοποιούμενες κανονικά 
στον άνθρωπο για λόγους προφύλαξης, 
διάγνωσης ή θεραπείας ασθένειας ή για 
την αποκατάσταση, διόρθωση ή 
τροποποίηση φυσιολογικής λειτουργίας, 
κατόπιν ενός σφάλματος φαρμακευτικής 
αγωγής, ή κατόπιν μια χρήσης που δεν 
είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, είτε γνωστοποιείται αυθόρμητα 
από ασθενείς ή από επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας είτε εντοπίζεται στο 
πλαίσιο μετεγκριτικής μελέτης ασφάλειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της ανεπιθύμητης ενέργειας σε άλλες παρενέργειες που προκύπτουν από 
σφάλμα φαρμακευτικής αγωγής, ή χρήσης που δεν είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της εσφαλμένης χρήσης ή της 
κατάχρησης φαρμάκων) επιτρέπει την πιο σφαιρική κατανόηση των παρενεργειών που δύνανται 
να έχουν βλαβερές συνέπειες για τους ασθενείς. Ωστόσο είναι σημαντικό να διαχωριστούν με 
σαφήνεια οι παρενέργειες που προκύπτουν από κανονικές συνθήκες χρήσης και αυτές που 
προκύπτουν από άλλες συνθήκες. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να διαφαίνεται στη διαδικασία 
γνωστοποίησης.
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Τροπολογία 220
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, είτε γνωστοποιείται 
αυθόρμητα από ασθενείς ή από
επαγγελματίες του τομέα της υγείας είτε 
εντοπίζεται στο πλαίσιο μετεγκριτικής 
μελέτης ασφάλειας.

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, είτε γνωστοποιείται 
αυθόρμητα από επαγγελματίες του τομέα
της υγείας είτε εντοπίζεται στο πλαίσιο 
μετεγκριτικής μελέτης ασφάλειας.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
γνωστοποιήσεις είναι προσβάσιμες σε ένα 
και μοναδικό σημείο εντός της 
Κοινότητας.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
γνωστοποιήσεις είναι προσβάσιμες σε ένα 
και μοναδικό σημείο εντός της 
Κοινότητας.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο πλαίσιο κλινικών 
δοκιμών καταχωρίζονται και 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/20/ΕΚ.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο πλαίσιο κλινικών 
δοκιμών καταχωρίζονται και 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/20/ΕΚ.

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνείται γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 
ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνείται γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται να έχει πολύ νόημα οι ασθενείς να γνωστοποιούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
απευθείας στους παρασκευαστές. Ο πρωτεύων συνομιλητής των ασθενών σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει να είναι ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός τους. Οι γνωστοποιήσεις μπορούν 
επίσης να γίνονται μέσω εθνικών διαδικτυακών πυλών. Δεν είναι αναγκαίο οι παρασκευαστές 
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να μπορούν να αντιστοιχίζουν τη γνωστοποίηση σε συγκεκριμένο ασθενή, εξάλλου, κάτι τέτοιο 
πρέπει να αποφεύγεται για λόγους προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 221
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας θα είναι 
υποχρεωμένοι να καταγράφουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στην 
Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες οι οποίες 
τίθενται υπόψη τους είτε αυτές 
γνωστοποιούνται αυθόρμητα από ασθενείς 
ή επαγγελματίες του τομέα της υγείας είτε 
σημειώνονται στο πλαίσιο μιας μελέτης 
της ασφάλειας μετά την έγκριση του 
φαρμάκου. 

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας θα είναι 
υποχρεωμένοι να καταγράφουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στην 
Κοινότητα οι οποίες τίθενται υπόψη τους 
είτε αυτές γνωστοποιούνται αυθόρμητα 
από ασθενείς ή επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας είτε σημειώνονται στο πλαίσιο 
μιας κλινικής μελέτης ή μιας μελέτης της 
ασφάλειας μετά την έγκριση του 
φαρμάκου. 

Οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας θα 
έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν 
αυτές οι γνωστοποιήσεις να είναι 
προσπελάσιμες σε μία ενιαία παράγραφο 
εντός της Κοινότητας.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο,
οι εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
σημειώνονται στο πλαίσιο μιας κλινικής 
μελέτης θα καταγράφονται και θα 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την Οδηγία
2001/20/ΕΚ.

Οι εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 
που σημειώνονται στο πλαίσιο μιας 
κλινικής μελέτης επίσης θα καταγράφονται 
και θα γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
Οδηγία 2001/20/ΕΚ.

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνηθεί γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών οι 
οποίες λήφθηκαν ηλεκτρονικά από 
ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
πρέπει να διαβιβάζει στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές τυχόν γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που
έλαβε από ασθενείς και επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας εντός 45 ημερών αφότου 
έλαβε τις γνωστοποιήσεις. Ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να 
ενημερώνει τον ασθενή και τον 
επαγγελματία του τομέα της υγείας ότι η 
γνωστοποίησή τους διαβιβάστηκε στις 



AM\808932EL.doc 151/199 PE438.412v02-00

EL

αρμόδιες αρχές οι οποίες θα φέρουν την 
ευθύνη να την παρακολουθούν.
Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν μπορούν 
να αρνηθούν γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών οι 
οποίες λήφθηκαν μέσω ταχυδρομείου, 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας ή σε 
ηλεκτρονική μορφή από ασθενείς και 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

3. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στη βάση δεδομένων και στο δικτύου 
επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρεται 
στο άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 (στο εξής, «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance») πληροφορίες σχετικά με 
όλες τις σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται 
στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες, εντός 
15 ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού.

3. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται 
στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες εντός 
15 ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στην Κοινότητα, εντός 90 
ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται, εντός 45 ημερών 
από την παραλαβή της γνωστοποίησης.

Όσον αφορά φάρμακα που περιέχουν τις 
δραστικές ουσίες που αναφέρονται στον 
κατάλογο δημοσιεύσεων υπό 
παρακολούθηση από τον Οργανισμό όπως 
προβλέπει το άρθρο 27 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας δεν θα είναι υποχρεωμένοι να 
γνωστοποιούν στη βάση δεδομένων
Eudravigilance τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που 

Όσον αφορά φάρμακα που περιέχουν τις 
δραστικές ουσίες που αναφέρονται στον 
κατάλογο δημοσιεύσεων υπό 
παρακολούθηση από τον Οργανισμό όπως 
προβλέπει το άρθρο 27 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας δεν θα είναι υποχρεωμένοι να 
γνωστοποιούν τις εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που 
καταγράφονται στην ιατρική βιβλιογραφία 
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καταγράφονται στην ιατρική βιβλιογραφία 
του καταλόγου, αλλά θα πρέπει να 
παρακολουθούν κάθε άλλη ιατρική 
βιβλιογραφία και να γνωστοποιούν τυχόν 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

του καταλόγου, αλλά θα πρέπει να 
παρακολουθούν κάθε άλλη ιατρική 
βιβλιογραφία και να γνωστοποιούν τυχόν 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

4. Τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση στις 
γνωστοποιήσεις για τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες μέσω της βάσης δεδομένων 
Eudravigilance και θα αξιολογούν την 
ποιότητα των δεδομένων που προήλθαν 
από κατόχους άδειας κυκλοφορίας. 
Ανάλογα με την περίπτωση, θα εμπλέκουν 
τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας στην παρακολούθηση 
τυχόν γνωστοποιήσεων που λάβουν και θα 
απαιτήσουν η παρακολούθηση αυτών 
των γνωστοποιήσεων να 
πραγματοποιείται από τους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας. Οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας θα καλούνται να 
γνωστοποιούν οποιεσδήποτε πληροφορίες 
παρακολούθησης λαμβάνουν στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance.

4. Τα κράτη μέλη θα αξιολογούν την 
ποιότητα των δεδομένων που λαμβάνουν 
από κατόχους άδειας κυκλοφορίας. 
Ανάλογα με την περίπτωση, θα εμπλέκουν 
τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας στην παρακολούθηση 
οποιωνδήποτε γνωστοποιήσεων λάβουν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να έχουν σαφή εικόνα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που σημειώνονται στη χώρα τους. Απαιτώντας η διαδικασία της 
γνωστοποίησης να πραγματοποιείται μέσω του συστήματος της φαρμακοεπαγρύπνησης του 
κράτους μέλους στο οποίο σημειώθηκε η ανεπιθύμητη ενέργεια, μπορεί να διασφαλιστεί η 
ποιότητα του περιεχομένου της βάσης δεδομένων Eudravigilance.

Επίσης, συγκεντρώνοντας όλες τις διαδικασίες γνωστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς 
καθόλου περιφερειακή ή εθνική ανάλυση θα αλλοιωθούν και θα παραποιηθούν τα δεδομένα, 
δυσχεραίνοντας τη λεπτομερή ανάλυση και ερμηνεία, καθιστώντας εντέλει τη βάση δεδομένων 
Eudravigilance μη αποδοτική.

Τροπολογία 222
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εκτός κι αν δικαιολογείται για λόγους 
σχετικούς με τη φαρμακοεπαγρύπνηση, 
τα κράτη μέλη δεν θα επιβάλλουν 
μεμονωμένα τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης στους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους σκοπούς της πρότασης της Επιτροπής, και όπως δηλώνεται στην αιτιολογική 
σκέψη 5 του Κανονισμού, είναι να μην προκύψει καμία πρόσθετη εθνική απαίτηση από την 
εφαρμογή του. Οι πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις απαιτούν πολλούς πόρους και χρόνο τόσο για 
τις αρχές όσο και για τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και μπορεί ακόμα και να 
καταστήσουν αδύνατη την εναρμονισμένη ανίχνευση σημάτων.

Τροπολογία 223
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, είτε γνωστοποιείται 
αυθόρμητα από ασθενείς ή από
επαγγελματίες του τομέα της υγείας είτε 
εντοπίζεται στο πλαίσιο μετεγκριτικής 
μελέτης ασφάλειας.

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, είτε γνωστοποιείται 
αυθόρμητα από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας είτε εντοπίζεται στο πλαίσιο 
μετεγκριτικής μελέτης ασφάλειας.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
γνωστοποιήσεις είναι προσβάσιμες σε ένα 
και μοναδικό σημείο εντός της 
Κοινότητας.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
γνωστοποιήσεις είναι προσβάσιμες σε ένα 
και μοναδικό σημείο εντός της 
Κοινότητας.
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Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο πλαίσιο κλινικών 
δοκιμών καταχωρίζονται και 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/20/ΕΚ.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο πλαίσιο κλινικών 
δοκιμών καταχωρίζονται και 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/20/ΕΚ.

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνείται γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 
ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνείται γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν φαίνεται να έχει πολύ νόημα οι ασθενείς να γνωστοποιούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
απευθείας στους παρασκευαστές. Ο πρωτεύων συνομιλητής των ασθενών σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει να είναι ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός τους. Οι γνωστοποιήσεις μπορούν 
επίσης να γίνονται μέσω εθνικών διαδικτυακών πυλών. Δεν είναι αναγκαίο οι παρασκευαστές 
να μπορούν να αντιστοιχίζουν τη γνωστοποίηση σε συγκεκριμένο ασθενή, εξάλλου, κάτι τέτοιο 
πρέπει να αποφεύγεται για λόγους προστασίας δεδομένων.

Τροπολογία 224
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας δεν 
μπορούν να αρνηθούν γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών οι 
οποίες λήφθηκαν ηλεκτρονικά από 
ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.

2. Οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας 
πρέπει να διαβιβάζουν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές τυχόν γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
έλαβαν από ασθενείς και επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας εντός 7 ημερών 
αφότου λάβουν τη γνωστοποίηση. Ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας πρέπει 
να ενημερώνει τον ασθενή και τον 
επαγγελματία του τομέα της υγείας ότι η 
γνωστοποίησή τους διαβιβάστηκε στις 
αρμόδιες αρχές οι οποίες θα φέρουν την 
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ευθύνη για την παρακολούθησή της.
Τα κράτη μέλη, ανάλογα με την 
περίπτωση, θα εμπλέκουν τους ασθενείς 
και τους επαγγελματίες της υγείας στην 
παρακολούθηση τυχόν γνωστοποιήσεων 
που λάβουν.
Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν μπορούν 
να αρνηθούν οποιεσδήποτε 
γνωστοποιήσεις εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες 
λήφθηκαν μέσω ταχυδρομείου, 
τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικά από 
ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του διαδικτύου για τη γνωστοποίηση (Κανονισμός, άρθρο 25) θα μπορούσε να 
αποτελέσει τη λύση στο πρόβλημα της πληρότητας, αλλά η γνωστοποίηση μέσω του Διαδικτύου 
θα απέκλειε επίσης από αυτήν τη δυνατότητα/δικαίωμα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και 
συγκεκριμένα τους ηλικιωμένους και ανθρώπους μη εξοικειωμένους με τους Η/Υ. Για το λόγο 
αυτό, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες γνωστοποίησης πέραν του 
Διαδικτύου (Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ο Οργανισμός Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA) επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωστοποιούν μέσω Διαδικτύου, 
ταχυδρομείου, φαξ και τηλεφώνου.

Τροπολογία 225
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνείται γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 
ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνείται γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή με κάθε 
άλλο κατάλληλο μέσο από ασθενείς και 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην εμποδίζεται η γνωστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών θέτοντας 
τεχνολογικά εμπόδια. Ορισμένα άτομα δεν έχουν απαραιτήτως πρόσβαση στο διαδίκτυο ή 
αντιμετωπίζουν δυσκολία χρήσης του.

Τροπολογία 226
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 – παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στην Κοινότητα, εντός 90 
ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού. 

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στην Κοινότητα, εντός 90 
ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού. Οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας φαρμάκων που εγκρίθηκαν 
βάσει του άρθρου 10a και οι κάτοχοι 
καταχωρίσεων φαρμάκων που 
αναφέρονται στα άρθρα 14 ως 16 
παράγραφος a θα εξαιρούνται από την 
ανωτέρω απαίτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη νέα απαίτηση για τις φαρμακοβιομηχανίες να αναφέρουν όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων μη ιατρικά επιβεβαιωμένων 
γνωστοποιήσεων καταναλωτών) θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο φόρτο εργασίας και της 
βιομηχανίας και των ρυθμιστικών αρχών, δεδομένου ότι η πλειονότητα των περιστατικών είναι 
μη σοβαρές μη επιβεβαιωμένες γνωστοποιήσεις καταναλωτών. Πέρα από την τεράστια 
εξάντληση πόρων προοριζόμενων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, η συλλογή τέτοιων δεδομένων 
δεν πρόκειται να προσθέσει οποιαδήποτε αξία από άποψη δημόσιας υγείας για τα παλιά 
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φάρμακα. Μπορεί, αντίθετα, να παρακωλύσει τον εντοπισμό δυνητικών νέων σημάτων 
ασφαλείας. 

Τροπολογία 227
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 – παράγραφος 3 – εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στη βάση δεδομένων και στο δικτύου 
επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρεται 
στο άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 (στο εξής, «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance») πληροφορίες σχετικά με 
όλες τις σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται 
στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες, εντός 
15 ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού.

3. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στη βάση δεδομένων και στο δικτύου 
επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρεται 
στο άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 (στο εξής, «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance») πληροφορίες σχετικά με 
όλες τις σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται 
στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες, 
καθορίζοντας αν πρόκειται για προϊόντα 
που εμφανίζονται σε δόσεις 
χρησιμοποιούμενες κανονικά στον 
άνθρωπο για λόγους προφύλαξης, 
διάγνωσης ή θεραπείας ασθένειας ή για 
την αποκατάσταση, διόρθωση ή 
τροποποίηση φυσιολογικής λειτουργίας, 
κατόπιν ενός σφάλματος φαρμακευτικής 
αγωγής, ή κατόπιν μια χρήσης που δεν 
είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, εντός 15 ημερών από την 
παραλαβή της γνωστοποίησης ή, αν δεν 
υπάρχει γνωστοποίηση, μετά την ημέρα 
κατά την οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει 
γνώση του περιστατικού. 

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στην Κοινότητα, εντός 90 
ημερών από την παραλαβή της 

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στην Κοινότητα, 
καθορίζοντας αν πρόκειται για προϊόντα 
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γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού.

που εμφανίζονται σε δόσεις 
χρησιμοποιούμενες κανονικά στον 
άνθρωπο για λόγους προφύλαξης, 
διάγνωσης ή θεραπείας ασθένειας ή για 
την αποκατάσταση, διόρθωση ή 
τροποποίηση φυσιολογικής λειτουργίας, 
κατόπιν ενός σφάλματος φαρμακευτικής 
αγωγής, ή κατόπιν μια χρήσης που δεν 
είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή της γνωστοποίησης ή, αν δεν 
υπάρχει γνωστοποίηση, μετά την ημέρα 
κατά την οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει 
γνώση του περιστατικού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της ανεπιθύμητης ενέργειας σε άλλες παρενέργειες που προκύπτουν από 
σφάλμα φαρμακευτικής αγωγής, ή χρήσης που δεν είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της εσφαλμένης χρήσης ή της 
κατάχρησης φαρμάκων) επιτρέπει την πιο σφαιρική κατανόηση των παρενεργειών που δύνανται 
να έχουν βλαβερές συνέπειες για τους ασθενείς. Ωστόσο είναι σημαντικό να διαχωριστούν με 
σαφήνεια οι παρενέργειες που προκύπτουν από κανονικές συνθήκες χρήσης και αυτές που 
προκύπτουν από άλλες συνθήκες. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να διαφαίνεται στη διαδικασία 
γνωστοποίησης.

Τροπολογία 228
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 - παράγραφος 3 - εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στη βάση δεδομένων και στο δίκτυο 
επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρεται 
στο άρθρο 24 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 (στο εξής, «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance») πληροφορίες σχετικά με

3. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στις εθνικές αρμόδιες αρχές πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται 
στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες, εντός 
15 ημερών από την παραλαβή της 
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όλες τις σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται 
στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες, εντός 
15 ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού.

γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στην Κοινότητα, εντός 90
ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού. 

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με 
όλες τις μη σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται 
στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιούνται, εντός 45 ημερών
από την παραλαβή της γνωστοποίησης ή, 
αν δεν υπάρχει γνωστοποίηση, μετά την 
ημέρα κατά την οποία ο οικείος κάτοχος 
λαμβάνει γνώση του περιστατικού. 

Or. en

Τροπολογία 229
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις 
εκθέσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες μέσω της βάσης δεδομένων 
Eudravigilance και εκτιμούν την ποιότητα 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας. Κατά 
περίπτωση, εμπλέκουν τους ασθενείς και 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
στην παρακολούθηση τυχόν εκθέσεων που 
λαμβάνουν και ζητούν η παρακολούθηση 
των εν λόγω εκθέσεων να διενεργείται 
από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας. 
Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 

4. Τα κράτη μέλη θα προβούν σε εκτίμηση 
της ποιότητας των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από τους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας. Κατά περίπτωση, εμπλέκουν 
τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας στην παρακολούθηση 
τυχόν εκθέσεων που λαμβάνουν. 



PE438.412v02-00 160/199 AM\808932EL.doc

EL

καλούνται να αναφέρουν τυχόν 
συμπληρωματικές πληροφορίες που 
λαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

Or. en

Τροπολογία 230
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις 
εκθέσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες μέσω της βάσης δεδομένων 
Eudravigilance και εκτιμούν την ποιότητα 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας. Κατά 
περίπτωση, εμπλέκουν τους ασθενείς και 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
στην παρακολούθηση τυχόν εκθέσεων 
που λαμβάνουν και ζητούν η 
παρακολούθηση των εν λόγω εκθέσεων 
να διενεργείται από τους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας. Οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας καλούνται να αναφέρουν 
τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες 
που λαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

Τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις 
εκθέσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες μέσω της βάσης δεδομένων 
Eudravigilance και εκτιμούν την ποιότητα 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς.

Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας. 
Αναφορικά με εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες που αναφέρουν οι ασθενείς, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν εάν 
αναφέρθηκαν άμεσα ή μέσω 
επαγγελματιών στον τομέα της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Τροπολογία 232
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 α παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς.

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς, καθορίζοντας αν πρόκειται 
για προϊόντα που εμφανίζονται σε δόσεις 
χρησιμοποιούμενες κανονικά στον 
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άνθρωπο για λόγους προφύλαξης, 
διάγνωσης ή θεραπείας ασθένειας ή για 
την αποκατάσταση, διόρθωση ή 
τροποποίηση φυσιολογικής λειτουργίας, 
κατόπιν ενός σφάλματος φαρμακευτικής 
αγωγής, ή κατόπιν μια χρήσης που δεν 
είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της ανεπιθύμητης ενέργειας σε άλλες παρενέργειες που προκύπτουν από 
σφάλμα φαρμακευτικής αγωγής, ή χρήσης που δεν είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της εσφαλμένης χρήσης ή της 
κατάχρησης φαρμάκων) επιτρέπει την πιο σφαιρική κατανόηση των παρενεργειών που δύνανται 
να έχουν βλαβερές συνέπειες για τους ασθενείς. Ωστόσο είναι σημαντικό να διαχωριστούν με 
σαφήνεια οι παρενέργειες που προκύπτουν από κανονικές συνθήκες χρήσης και αυτές που 
προκύπτουν από άλλες συνθήκες. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να διαφαίνεται στη διαδικασία 
γνωστοποίησης.

Τροπολογία 233
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστοποιούνται 
μέσω των εθνικών δικτυακών πυλών για 
την ασφάλεια των φαρμάκων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστοποιούνται 
μέσω των εθνικών δικτυακών πυλών για 
την ασφάλεια των φαρμάκων, ή με κάθε 
άλλο κατάλληλο μέσο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην εμποδίζεται η γνωστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών θέτοντας 
τεχνολογικά εμπόδια. Ορισμένα άτομα δεν έχουν απαραιτήτως πρόσβαση στο διαδίκτυο ή 
αντιμετωπίζουν δυσκολία χρήσης του.
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Τροπολογία 234
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστοποιούνται 
μέσω των εθνικών δικτυακών πυλών για 
την ασφάλεια των φαρμάκων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να 
γνωστοποιούνται μέσω των εθνικών 
δικτυακών πυλών για την ασφάλεια των 
φαρμάκων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πλειοψηφία των ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών γνωστοποιείται μέσω επιστολής ή φαξ. Η 
ηλεκτρονική γνωστοποίηση ως μοναδική δυνατότητα θα μπορούσε να μειώσει την προθυμία 
γνωστοποίησης (κυρίως των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας). Ως εκ τούτου, πρέπει να 
διατίθενται περισσότεροι τρόποι γνωστοποίησης.

Τροπολογία 235
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες 
γνωστοποιούνται μέσω των εθνικών 
δικτυακών πυλών για την ασφάλεια των 
φαρμάκων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να 
γνωστοποιούνται μέσω των εθνικών 
δικτυακών πυλών για την ασφάλεια των 
φαρμάκων.

Or. de



PE438.412v02-00 164/199 AM\808932EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία δείχνει ότι η πλειοψηφία των ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών γνωστοποιείται 
μέσω επιστολής ή φαξ. Η ηλεκτρονική γνωστοποίηση ως μοναδική δυνατότητα θα μπορούσε να 
μειώσει την προθυμία γνωστοποίησης (κυρίως των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας). Ως 
εκ τούτου, πρέπει να διατίθενται περισσότεροι τρόποι γνωστοποίησης.

Τροπολογία 236
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής ή ανεπιθύμητων 
ενεργειών του φαρμάκου στην περίπτωση 
εφαρμογής εκτός των ενδείξεων που 
καταγράφονται στην άδεια, που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη διαγραφή του έως σήμερα ισχύοντος κριτηρίου της «κανονικής δοσολογίας» στον ορισμό 
της ανεπιθύμητης ενέργειας (άρθρο 1 αριθ. 11) ενσωματώνονται μελλοντικά λανθασμένες 
φαρμακευτικές αγωγές και μη προβλεπόμενη χρήση (off-label-use). Στη γνωστοποίηση 
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ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου πρέπει συνεπώς να δηλώνεται και εάν αυτές 
εκδηλώθηκαν κατά τη χρήση που είναι σύμφωνη με την άδεια κυκλοφορίας. Στη βάση 
δεδομένων πρέπει να καταχωριστεί μια πρόσθετη πληροφορία για μια τέτοια μη προβλεπόμενη 
χρήση, διότι είναι συναφής με το ισοζύγιο οφέλους-κινδύνου.

Τροπολογία 237
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 α – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις 
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις 
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance, καθορίζοντας αν 
πρόκειται για προϊόντα που εμφανίζονται 
σε δόσεις χρησιμοποιούμενες κανονικά 
στον άνθρωπο για λόγους προφύλαξης, 
διάγνωσης ή θεραπείας ασθένειας ή για 
την αποκατάσταση, διόρθωση ή 
τροποποίηση φυσιολογικής λειτουργίας, 
κατόπιν ενός σφάλματος φαρμακευτικής 
αγωγής, ή κατόπιν μια χρήσης που δεν 
είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της ανεπιθύμητης ενέργειας σε άλλες παρενέργειες που προκύπτουν από 
σφάλμα φαρμακευτικής αγωγής, ή χρήσης που δεν είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της εσφαλμένης χρήσης ή της 
κατάχρησης φαρμάκων) επιτρέπει την πιο σφαιρική κατανόηση των παρενεργειών που δύνανται 
να έχουν βλαβερές συνέπειες για τους ασθενείς. Ωστόσο είναι σημαντικό να διαχωριστούν με 
σαφήνεια οι παρενέργειες που προκύπτουν από κανονικές συνθήκες χρήσης και αυτές που 
προκύπτουν από άλλες συνθήκες. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να διαφαίνεται στη διαδικασία 
γνωστοποίησης.
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Τροπολογία 238
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής ή ανεπιθύμητων 
ενεργειών του φαρμάκου στην περίπτωση 
εφαρμογής εκτός των ενδείξεων που 
καταγράφονται στην άδεια, που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη διαγραφή του έως σήμερα ισχύοντος κριτηρίου της «κανονικής δοσολογίας» στον ορισμό 
της ανεπιθύμητης ενέργειας (άρθρο 1 αριθ. 11) ενσωματώνονται μελλοντικά λανθασμένες 
φαρμακευτικές αγωγές και μη προβλεπόμενη χρήση (off-label-use). Στη γνωστοποίηση 
ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου πρέπει συνεπώς να δηλώνεται και εάν αυτές 
εκδηλώθηκαν κατά τη χρήση που είναι σύμφωνη με την άδεια κυκλοφορίας. Στη βάση 
δεδομένων πρέπει να καταχωριστεί μια πρόσθετη πληροφορία για μια τέτοια μη προβλεπόμενη 
χρήση, διότι είναι συναφής με το ισοζύγιο οφέλους-κινδύνου.
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Τροπολογία 239
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και
από ασθενείς.

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς, κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας και προγράμματα για την 
αναφορά και την πρόληψη λανθασμένων 
φαρμακευτικών αγωγών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστοποιούνται
μέσω των εθνικών δικτυακών πυλών για 
την ασφάλεια των φαρμάκων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να
γνωστοποιούνται μέσω των εθνικών 
δικτυακών πυλών για την ασφάλεια των 
φαρμάκων, καθώς και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου 
και φαξ.

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις 
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. 

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις 
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. 

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας εκτιμούν 
τις εν λόγω γνωστοποιήσεις μέσω της 
βάσης δεδομένων Eudravigilance.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας, οι 
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και 
το κοινό έχουν πρόσβαση στις εν λόγω 
γνωστοποιήσεις μέσω της βάσης 
δεδομένων Eudravigilance, που πρέπει να 
είναι μόνιμα προσβάσιμη χωρίς 
καθυστέρηση.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
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γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους και σε 
ανεξάρτητα προγράμματα για την 
αναφορά και την πρόληψη λανθασμένων 
φαρμακευτικών αγωγών. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες για 
τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 240
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και
από ασθενείς.

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς, κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας και προγράμματα για την 
αναφορά και την πρόληψη λανθασμένων
φαρμακευτικών αγωγών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστοποιούνται
μέσω των εθνικών δικτυακών πυλών για 
την ασφάλεια των φαρμάκων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να
γνωστοποιούνται μέσω των εθνικών 
δικτυακών πυλών για την ασφάλεια των 
φαρμάκων, καθώς και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου 
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και φαξ.

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις 
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. 

2. Τα κράτη μέλη, εντός 30 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων και στο δίκτυο επεξεργασίας 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 24 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 (στο 
εξής «βάση δεδομένων Eudravigilance») 
πληροφορίες όλες τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες που εμφανίζονται στο έδαφός 
τους.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας έχουν 
πρόσβαση στις εν λόγω γνωστοποιήσεις 
μέσω της βάσης δεδομένων 
Eudravigilance.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας, οι 
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και 
το κοινό έχουν πρόσβαση στις εν λόγω 
γνωστοποιήσεις μέσω της βάσης 
δεδομένων Eudravigilance, που πρέπει να 
είναι μόνιμα προσβάσιμη χωρίς 
καθυστέρηση.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους να έχουν σαφή εικόνα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφανίζονται στη χώρα τους. Με την προϋπόθεση ότι οι 
γνωστοποιήσεις λειτουργούν μέσω του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης του κράτους μέλους 
στο οποίο εμφανίστηκε η ανεπιθύμητη ενέργεια, μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα του 
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περιεχομένου της βάσης δεδομένων. 

Επιπλέον, η συγκέντρωση όλων των γνωστοποιήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς καμία 
περιφερειακή ή εθνική ανάλυση θα αλλοιώσει και θα μεταβάλλει τα δεδομένα, αποτρέποντας 
λεπτομερή ανάλυση και ερμηνεία, καθιστώντας τελικά αναποτελεσματική τη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

Τροπολογία 241
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και
από ασθενείς.

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς, κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας και προγράμματα για την 
αναφορά και την πρόληψη λανθασμένων 
φαρμακευτικών αγωγών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστοποιούνται
μέσω των εθνικών δικτυακών πυλών για 
την ασφάλεια των φαρμάκων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να
γνωστοποιούνται μέσω των εθνικών 
δικτυακών πυλών για την ασφάλεια των 
φαρμάκων, καθώς και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου 
και φαξ.

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις 
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. 

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων και στο δίκτυο επεξεργασίας 
δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 24 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 (στο 
εξής «βάση δεδομένων Eudravigilance») 
πληροφορίες για όλες τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες που εμφανίζονται στο έδαφός 
τους εντός 15 ημερών από την παραλαβή 
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της γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία η αρμόδια αρχή λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας εκτιμούν 
τις εν λόγω γνωστοποιήσεις μέσω της 
βάσης δεδομένων Eudravigilance.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας, οι 
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και 
το κοινό έχουν πρόσβαση στις εν λόγω 
γνωστοποιήσεις μέσω της βάσης 
δεδομένων Eudravigilance, που πρέπει να 
είναι μόνιμα προσβάσιμη χωρίς 
καθυστέρηση.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους και σε 
ανεξάρτητα προγράμματα για την 
αναφορά και την πρόληψη λανθασμένων 
φαρμακευτικών αγωγών. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες για 
τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 242
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν στον Οργανισμό 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια οι οποίες να περιέχουν τα 
εξής:

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν στον Οργανισμό 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια στις εξής περιπτώσεις:

(α) περιλήψεις στοιχείων σχετικά με τα 
οφέλη και τους κινδύνους του φαρμάκου·

(α) όταν αυτή η υποχρέωση έχει οριστεί 
ως προϋπόθεση στην άδεια κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τα άρθρα 21α ή 22· ή

(β) επιστημονική αξιολόγηση της σχέσης 
κινδύνου-οφέλους του φαρμάκου·

(β) όταν η κοινοτική ημερομηνία 
αναφοράς και η αντίστοιχη συχνότητα 
υποβολής επικαιροποιημένων περιοδικών 
εκθέσεων για την ασφάλεια έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 107γ 
παράγραφοι 3 και 4, με την επιφύλαξη 
των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 
107γ παράγραφος 5.

Η αξιολόγηση που αναφέρεται στο 
στοιχείο β) βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων από κλινικές δοκιμές για 
ενδείξεις και πληθυσμούς που δεν έχουν 
εγκριθεί.

Οι επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις 
για την ασφάλεια υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά.
2. Ο Οργανισμός διαβιβάζει τις εκθέσεις 
της παραγράφου 1 στη συμβουλευτική 
επιτροπή για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, στην επιτροπή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και στην 
ομάδα συντονισμού.

2. Οι επικαιροποιημένες περιοδικές 
εκθέσεις για την ασφάλεια πρέπει να 
περιέχουν:

(α) επιστημονική αξιολόγηση της σχέσης 
κινδύνου-οφέλους του φαρμάκου·
(β) όλα τα στοιχεία που αφορούν τον όγκο 
των πωλήσεων του φαρμάκου και 
οποιαδήποτε στοιχεία έχει στη διάθεσή 
του ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
σχετικά με τον όγκο της 
συνταγογράφησης
Η αξιολόγηση που αναφέρεται στο 
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στοιχείο β) βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων από κλινικές δοκιμές για 
ενδείξεις και πληθυσμούς που δεν έχουν 
εγκριθεί.
Οι επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις 
για την ασφάλεια υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και 
οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για φάρμακα 
που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις 
για την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων 
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) όταν αυτή η υποχρέωση έχει οριστεί 
ως προϋπόθεση στην άδεια κυκλοφορίας 
σύμφωνα με τα άρθρα 21α ή 22· ή
(β) όταν η κοινοτική ημερομηνία 
αναφοράς και η αντίστοιχη συχνότητα 
υποβολής επικαιροποιημένων περιοδικών 
εκθέσεων για την ασφάλεια έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 107γ 
παράγραφοι 3 και 4, με την επιφύλαξη 
των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 
107γ παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται μη δικαιολογημένο να αποκλείονται τα γενόσημα φάρμακα κτλ. ενώ για ορισμένα 
παλιά αυθεντικά φάρμακα θα μπορούσαν να μην είναι πάντα απαραίτητες οι επικαιροποιημένες 
περιοδικές εκθέσεις για την ασφάλεια. Είναι πιο δίκαιο να εφαρμόζεται το ίδιο σύστημα για όλα 
τα είδη φαρμάκων. 
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Τροπολογία 243
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 β – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και 
οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για φάρμακα 
που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και 
οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για φάρμακα 
που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
κάθε τρία χρόνια και στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. fr

Αιτιολόγηση

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Τροπολογία 244
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107β - παράγραφος 3 - εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
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του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και 
οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για φάρμακα 
που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και
16 και οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για
φάρμακα που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 
16α καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα συνδυάζουν ποιότητα και προφίλ χαμηλού κινδύνου με 
μακρόχρονη εμπειρία και παράδοση στην ΕΕ. Αυτό ισχύει για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα για 
τα οποία χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 16. Τα εν λόγω προϊόντα 
πρέπει να υπόκεινται σε αυτή την εξαίρεση κατά τον ίδιο τρόπο όπως άλλα εξίσου ασφαλή 
προϊόντα.

Τροπολογία 245
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 β – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και 
οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για φάρμακα 
που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας για τα 
φάρμακα που αναφέρονται στα άρθρα 10, 
10α ή 10γ και οι δικαιούχοι καταχωρίσεων 
για φάρμακα που αναφέρονται στα άρθρα 
14 έως 16α δεν καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων. 
Κατά παρέκκλιση, οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας φαρμάκων καλούνται να 
υποβάλλουν επικαιροποιημένες 
περιοδικές εκθέσεις για την ασφάλεια στις 
εξής περιπτώσεις:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή για τα καθιερωμένα φάρμακα από την υποβολή επικαιροποιημένων περιοδικών 
εκθέσεων για την ασφάλεια δικαιολογείται από το γεγονός ότι αυτά τα φάρμακα ήταν στην 
αγορά για μεγάλη χρονική περίοδο και το προφίλ ασφάλειάς τους είναι γνωστό και 
τεκμηριωμένο. Συνεπώς, η απαίτηση εκθέσεων για τα εν λόγω φάρμακα φαίνεται περιττή για 
τους ρυθμιστικούς φορείς, επιβαρυντική για τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και χωρίς αξία 
για την ασφάλεια των καταναλωτών. Ωστόσο, ο τρόπος διατύπωσης της απαλλαγής στην 
πρόταση της Επιτροπής είναι ασαφής και πρέπει να διευκρινιστεί. 

Τροπολογία 246
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107b – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και
οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για φάρμακα 
που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και
16 και οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για 
φάρμακα που αναφέρονται στο άρθρο 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φάρμακα που αναφέρονται στο άρθρο 16 της Οδηγίας διαθέτουν παρόμοιο προφίλ 
ασφάλειας όπως εκείνων στα άρθρα 10, 10α, 10γ, και 16α. Το άρθρο 16.3 δεν θίγεται.

Τροπολογία 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107β – παράγραφος 3 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και 
οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για φάρμακα 
που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και 
οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας για 
προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες 
οι οποίες πληρούν τα κριτήρια της 
έννοιας της καθιερωμένης ιατρικής 
χρήσης που αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
μέρος ΙΙ σημείο 1α της παρούσας οδηγίας 
και οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για 
φάρμακα που αναφέρονται στα άρθρα 16 ή 
16α καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Τροπολογία 248
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας που 2. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας που 
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είχαν χορηγηθεί πριν από τις [να εισαχθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία – η ημερομηνία 
που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο] και για τις οποίες η 
συχνότητα και οι ημερομηνίες υποβολής 
των επικαιροποιημένων περιοδικών 
εκθέσεων για την ασφάλεια δεν ορίζονται 
ως προϋποθέσεις για την άδεια 
κυκλοφορίας υποβάλλουν τις 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου έως 
ότου άλλη συχνότητα ή άλλες ημερομηνίες 
υποβολής των εκθέσεων καθοριστούν στην 
άδεια κυκλοφορίας ή σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3, 4, 5 ή 6.

είχαν χορηγηθεί πριν από τις [να εισαχθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία – η ημερομηνία 
που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο] και για τις οποίες η 
συχνότητα και οι ημερομηνίες υποβολής 
των επικαιροποιημένων περιοδικών 
εκθέσεων για την ασφάλεια δεν ορίζονται 
ως προϋποθέσεις για την άδεια 
κυκλοφορίας υποβάλλουν τις 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια σύμφωνα με το δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου έως 
ότου άλλη συχνότητα ή άλλες ημερομηνίες 
υποβολής των εκθέσεων καθοριστούν στην 
άδεια κυκλοφορίας ή σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3, 4, 5 ή 6. Αυτή η 
υποχρέωση δεν καλύπτει τα φάρμακα που 
αναφέρονται 107β(3) εκτός εάν 
εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) 
του άρθρου 107β(3).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση έχει ως στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης και τη 
διασφάλιση της αναλογικότητας. Το άρθρο 107γ (2) στην παρούσα διατύπωση είναι ασυνεπές 
με την εισαγωγή μιας γενικής απαλλαγής των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 107β 
(3). Ως εκ τούτου, η απαλλαγή θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε αυτή τη διάταξη 
προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση. Δεδομένου του ότι οι αρχές είναι ακόμα 
σε θέση να ζητήσουν ΕΠΕΑ σε μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν προκύπτουν αρνητικές συνέπειες 
για την ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 ζ – παράγραφοι 1, 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν το πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα 

1. Όταν το πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
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με το άρθρο 107θ παράγραφος 2, δεν 
περιλαμβάνει καμία άδεια κυκλοφορίας 
που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
ομάδα συντονισμού, εντός 30 ημερών από 
τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
εξετάζει τη σύσταση και εκδίδει γνώμη 
σχετικά με τη διατήρηση, την 
τροποποίηση, την αναστολή, την 
ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης των 
οικείων αδειών κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της 
γνώμης.

με το άρθρο 107θ παράγραφος 2, δεν 
περιλαμβάνει καμία άδεια κυκλοφορίας 
που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
ομάδα συντονισμού, εντός 30 ημερών από 
τη σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
εξετάζει τη σύσταση και εκδίδει γνώμη 
σχετικά με τη διατήρηση, την 
τροποποίηση, την αναστολή, την 
ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης των 
οικείων αδειών κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της 
γνώμης. Πριν από την έγκριση μιας 
τέτοιας απόφασης, η ομάδα συντονισμού 
πρέπει να επιτρέπει στους 
ενδιαφερόμενους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας την παρουσίαση γραπτών ή 
προφορικών εξηγήσεων εντός των 
συγκεκριμένων προθεσμιών, οι οποίες 
πρέπει να καθορίζονται.

2. Αν η γνώμη της ομάδας συντονισμού 
εγκρίνεται με συναίνεση, ο πρόεδρος 
καταγράφει τη συμφωνία και ενημερώνει 
σχετικά τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας. Τα κράτη μέλη διατηρούν, 
τροποποιούν, αναστέλλουν, ανακαλούν ή 
αρνούνται να ανανεώσουν την οικεία άδεια 
κυκλοφορίας στο βαθμό που κρίνεται 
αναγκαίο, για να συμμορφωθούν με τη 
γνώμη εντός του καθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή και 
ενημερώνουν την Επιτροπή και την ομάδα 
συντονισμού. Αν δεν μπορεί να εγκριθεί 
μια γνώμη με συναίνεση, η γνώμη της
πλειοψηφίας διαβιβάζεται στην Επιτροπή, 
η οποία εφαρμόζει τη διαδικασία που 
προβλέπεται στα άρθρα 33 και 34. 
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
34 παράγραφος 1, εφαρμόζεται η 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 2.

2. Αν η γνώμη της ομάδας συντονισμού 
εγκρίνεται με συναίνεση, ο πρόεδρος 
καταγράφει τη συμφωνία και ενημερώνει 
σχετικά τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας. Τα κράτη μέλη διατηρούν, 
τροποποιούν, αναστέλλουν, ανακαλούν ή 
αρνούνται να ανανεώσουν την οικεία άδεια 
κυκλοφορίας στο βαθμό που κρίνεται 
αναγκαίο, για να συμμορφωθούν με τη 
γνώμη εντός του καθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή και 
ενημερώνουν την Επιτροπή και την ομάδα 
συντονισμού. Αν δεν μπορεί να εγκριθεί 
μια γνώμη με συναίνεση, η γνώμη της 
πλειοψηφίας διαβιβάζεται στην Επιτροπή, 
η οποία εφαρμόζει τη διαδικασία που 
προβλέπεται στα άρθρα 33 και 34. 
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
34 παράγραφος 1, εφαρμόζεται η 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 2. Τα βήματα της 
διαδικασίας όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 32 παράγραφος 4 της οδηγίας 
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2004/83/ΕΟΚ δύνανται να εφαρμοστούν.

3. Όταν το πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 107θ παράγραφος 2, 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία άδεια 
κυκλοφορίας που χορηγείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, η επιτροπή φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση, εντός 30 ημερών από τη 
σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
εξετάζει τη σύσταση και εκδίδει γνώμη 
σχετικά με τη διατήρηση, την 
τροποποίηση, την αναστολή, την 
ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης των 
οικείων αδειών κυκλοφορίας.

3. Όταν το πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 107θ παράγραφος 2, 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία άδεια 
κυκλοφορίας που χορηγείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, η επιτροπή φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση, εντός 30 ημερών από τη 
σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
εξετάζει τη σύσταση και εκδίδει γνώμη 
σχετικά με τη διατήρηση, την 
τροποποίηση, την αναστολή, την 
ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης των 
οικείων αδειών κυκλοφορίας. Τα βήματα 
της διαδικασίας όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 δύνανται να 
εφαρμοστούν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τελικές αποφάσεις δύνανται να εγκρίνονται σταθερά, σύμφωνα με το ίδιο σχήμα που 
ακολουθείται και στις άλλες κανονιστικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα 
χαρακτήρα των πιθανών ερωτημάτων προς απάντηση.

Τροπολογία 250
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107ζ - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση μίας και μόνης 
αξιολόγησης των επικαιροποιημένων 
περιοδικών εκθέσεων για την ασφάλεια 
που αφορούν περισσότερες από μία άδειες 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 107ε 

1. Σε περίπτωση μίας και μόνης 
αξιολόγησης των επικαιροποιημένων 
περιοδικών εκθέσεων για την ασφάλεια 
που αφορούν περισσότερες από μία άδειες 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 107ε 
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παράγραφος 1, η οποία δεν περιλαμβάνει 
καμία άδεια κυκλοφορίας που να έχει 
χορηγηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η ομάδα 
συντονισμού, εντός 30 ημερών από την 
παραλαβή της έκθεσης της 
συμβουλευτικής επιτροπής για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης, εξετάζει την 
έκθεση και εκδίδει γνώμη σχετικά με τη 
διατήρηση, την τροποποίηση, την 
αναστολή ή την ανάκληση των οικείων 
αδειών κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένου του
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της 
γνώμης.

παράγραφος 1, η οποία δεν περιλαμβάνει 
καμία άδεια κυκλοφορίας που να έχει 
χορηγηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η ομάδα 
συντονισμού, εντός 30 ημερών από την 
παραλαβή της έκθεσης της 
συμβουλευτικής επιτροπής για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης, εξετάζει την 
έκθεση και εκδίδει γνώμη σχετικά με τη 
διατήρηση, την τροποποίηση, την 
αναστολή ή την ανάκληση των οικείων 
αδειών κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της 
γνώμης. Η γνώμη αυτή δημοσιεύεται 
χωρίς καθυστέρηση, υποδεικνύοντας τις 
μειοψηφούσες απόψεις.

Or. fr

Τροπολογία 251
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107ζ - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση μίας και μόνης 
αξιολόγησης των επικαιροποιημένων 
περιοδικών εκθέσεων για την ασφάλεια 
που αφορούν περισσότερες από μία άδειες 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 107ε 
παράγραφος 1, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον μία άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η επιτροπή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, εντός 30 
ημερών από την παραλαβή της έκθεσης 
της συμβουλευτικής επιτροπής για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης, εξετάζει την 
έκθεση και εκδίδει γνώμη σχετικά με τη 

3. Σε περίπτωση μίας και μόνης 
αξιολόγησης των επικαιροποιημένων 
περιοδικών εκθέσεων για την ασφάλεια 
που αφορούν περισσότερες από μία άδειες 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 107ε 
παράγραφος 1, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον μία άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η επιτροπή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, εντός 30 
ημερών από την παραλαβή της έκθεσης 
της συμβουλευτικής επιτροπής για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης, εξετάζει την 
έκθεση και εκδίδει γνώμη σχετικά με τη 
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διατήρηση, την τροποποίηση, την 
αναστολή ή την ανάκληση των οικείων 
αδειών κυκλοφορίας.

διατήρηση, την τροποποίηση, την 
αναστολή ή την ανάκληση των οικείων 
αδειών κυκλοφορίας. Η γνώμη αυτή 
δημοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση, 
υποδεικνύοντας τις μειοψηφούσες 
απόψεις.

Or. fr

Τροπολογία 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 θ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος κινεί τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο παρόν τμήμα, 
ενημερώνοντας τα άλλα κράτη μέλη, τον 
Οργανισμό και την Επιτροπή σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

1. Ένα κράτος μέλος κινεί τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο παρόν τμήμα, 
ενημερώνοντας τα άλλα κράτη μέλη, τον 
Οργανισμό και την Επιτροπή και στους 
πιθανώς ενδιαφερόμενους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής ή 
ανάκλησης μιας άδειας κυκλοφορίας·

α) εξετάζει, με βάση τα αποτελέσματα 
αξιολόγησης των δεδομένων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, μία από τις 
ακόλουθες κανονιστικές ενέργειες:
- την αναστολή ή ανάκληση μιας άδειας 
κυκλοφορίας·

β) εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης 
της προμήθειας ενός φαρμάκου·

- την απαγόρευση της προμήθειας ενός 
φαρμάκου·

γ) εξετάζει το ενδεχόμενο άρνησης της 
ανανέωσης μιας άδειας κυκλοφορίας·

- την άρνηση της ανανέωσης μιας άδειας 
κυκλοφορίας·

δ) ενημερώνεται από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας ότι, λόγω ανησυχιών 
για την ασφάλεια, διέκοψε τη θέση σε 
κυκλοφορία ενός φαρμάκου στην αγορά ή 
ανακάλεσε άδεια κυκλοφορίας, ή 
προτίθεται να το πράξει·

β) ενημερώνεται από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας ότι, λόγω ανησυχιών 
για την ασφάλεια, διέκοψε τη θέση σε 
κυκλοφορία ενός φαρμάκου στην αγορά ή 
ανακάλεσε άδεια κυκλοφορίας, ή 
προτίθεται να το πράξει·

ε) θεωρεί ότι νέες αντενδείξεις, η μείωση 
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της συνιστώμενης δόσης ή ο περιορισμός 
των ενδείξεων είναι απαραίτητα·
στ) διενήργησε επιθεώρηση 
φαρμακοεπαγρύπνησης και διαπίστωσε 
σοβαρές ελλείψεις.

γ) διενήργησε επιθεώρηση 
φαρμακοεπαγρύπνησης και διαπίστωσε 
σοβαρές ελλείψεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να μπορεί να ενημερώνεται πολύ έγκαιρα σχετικά με 
την έναρξη αυτής της διαδικασίας προκειμένου να μπορεί να τηρεί γρήγορα τα απαραίτητα 
στοιχεία και πληροφορίες. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η αναθεώρηση ή ο 
περιορισμός μιας άδειας κυκλοφορίας που καλύπτεται από το άρθρο 31 της οδηγίας 
2001/81/ΕΚ, πρέπει να αποφεύγεται κάθε σύγχυση και κάθε διοικητικό βάρος που θα 
προέκυπταν από μια διπλή διαδικασία.

Τροπολογία 253
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 ια - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμβουλευτική επιτροπή για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης
αξιολογεί το προς εξέταση θέμα. Για τους 
σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, 
δύναται να διεξαγάγει δημόσια ακρόαση.

2. Η συμβουλευτική επιτροπή για την 
εκτίμηση της σχέσης κινδύνου-οφέλους 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης
αξιολογεί το προς εξέταση θέμα. Για τους 
σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, 
δύναται να διεξαγάγει δημόσια ακρόαση 
στο πλαίσιο μιας ανάλυσης κινδύνου-
οφέλους. 

Οι δημόσιες ακροάσεις αναγγέλλονται 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για 
την ασφάλεια των φαρμάκων. Η αναγγελία 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας και το κοινό μπορούν να 
συμμετέχουν.

Οι δημόσιες ακροάσεις αναγγέλλονται 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για 
την ασφάλεια των φαρμάκων. Η αναγγελία 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας και το κοινό μπορούν να 
συμμετέχουν.

Ο Οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα, σε 
όλους όσοι το ζητούν, να συμμετάσχουν 
στην ακρόαση είτε αυτοπροσώπως είτε 

Ο Οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα, σε 
όλους όσοι το ζητούν, να συμμετάσχουν 
στην ακρόαση είτε αυτοπροσώπως είτε 
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μέσω της χρήσης τεχνολογίας Διαδικτύου. μέσω της χρήσης τεχνολογίας Διαδικτύου.
Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή 
άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει 
τα εν λόγω στοιχεία έχει εμπιστευτικά, από 
εμπορική άποψη, στοιχεία σχετικά με το 
θέμα της διαδικασίας, δύναται να ζητήσει 
να υποβάλει τα εν λόγω στοιχεία στη 
συμβουλευτική επιτροπή για την εκτίμηση 
της επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε μια μη δημόσια 
ακρόαση.

Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή 
άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει 
τα εν λόγω στοιχεία έχει εμπιστευτικά, από 
εμπορική άποψη, στοιχεία σχετικά με το 
θέμα της διαδικασίας, δύναται να ζητήσει 
να υποβάλει τα εν λόγω στοιχεία στη 
συμβουλευτική επιτροπή για την εκτίμηση 
της επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε μια μη δημόσια 
ακρόαση.

Στην περίπτωση οργάνωσης μιας 
δημόσιας ακρόασης, δημοσιεύεται μια 
προκαταρκτική έκθεση με το πέρας της 
ακρόασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. Ll'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Τροπολογία 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 ια - παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμβουλευτική επιτροπή για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης αξιολογεί το 
προς εξέταση θέμα. Για τους σκοπούς της 
εν λόγω αξιολόγησης, δύναται να 
διεξαγάγει δημόσια ακρόαση.

2. Η επιτροπή για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης αξιολογεί το προς 
εξέταση θέμα. Για τους σκοπούς της εν 
λόγω αξιολόγησης, δύναται να διεξαγάγει 
δημόσια ακρόαση, αν πληρούνται τα 
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αντικειμενικά κριτήρια βάσει 
επιστημονικών δεδομένων, λαμβάνοντας 
υπόψη την αποτελεσματικότητα των 
οφελών του εν λόγω προϊόντος καθώς και 
τις προηγηθείσες αξιολογήσεις 
κινδύνου/οφέλους που έχουν εφαρμοστεί 
από την επιτροπή για τα φάρμακα τα 
οποία προορίζονται για τον άνθρωπο ή 
την ομάδα συντονισμού σύμφωνα με τη 
διαδικασία έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 107 ιβ, στην οποία πρέπει να 
συμμετέχει ο εισηγητής της CHMP για το 
εν λόγω προϊόν ή ο εισηγητής της ομάδας 
συντονισμού. Ο Οργανισμός, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
θέτει τις σχετικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την οργάνωση και την 
εξέλιξη των δημόσιων ακροάσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διεξαγωγή της δημόσιας ακρόασης από την επιτροπή αυτή είναι ένα κατάλληλο εργαλείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι η οργάνωσή της μπορεί να καθοριστεί σωστά λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τους κινδύνους, αλλά και τα οφέλη του (ή των) εν λόγω προϊόντος(ων) προκειμένου οι 
διεξαγόμενες συζητήσεις να είναι αξιόπιστες και αντικειμενικές. Προέχει η διασφάλιση της 
ευημερίας του ασθενούς και η εκτίμηση των κινδύνων ως προς τα οφέλη ενός φαρμάκου 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Τροπολογία 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 ια - παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός 60 ημερών από την υποβολή των 
πληροφοριών, η συμβουλευτική επιτροπή 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
συντάσσει σύσταση, στην οποία 

3. Εντός 60 ημερών από την υποβολή των 
πληροφοριών, η συμβουλευτική επιτροπή 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
συντάσσει, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα 
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δηλώνονται οι λόγοι στους οποίους αυτή 
βασίζεται. Το περιεχόμενο της σύστασης 
είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ή 
συνδυασμός αυτών:

οφέλη των φαρμάκων όπως αυτά έχουν 
αξιολογηθεί από την επιτροπή για τα 
φάρμακα τα οποία προορίζονται για τον 
άνθρωπο ή την ομάδα συντονισμού 
σύμφωνα με τη διαδικασία έκδοσης της 
άδειας κυκλοφορίας όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 107 ιβ, σύσταση, στην οποία 
δηλώνονται οι λόγοι στους οποίους αυτή 
βασίζεται. Το περιεχόμενο της σύστασης 
είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ή 
συνδυασμός αυτών:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διεξαγωγή της δημόσιας ακρόασης από την επιτροπή αυτή είναι ένα κατάλληλο εργαλείο, υπό 
την προϋπόθεση ότι η οργάνωσή της μπορεί να καθοριστεί σωστά λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
τους κινδύνους, αλλά και τα οφέλη του (ή των) εν λόγω προϊόντος(ων) προκειμένου οι 
διεξαγόμενες συζητήσεις να είναι αξιόπιστες και αντικειμενικές. Προέχει η διασφάλιση της 
ευημερίας του ασθενούς και η εκτίμηση των κινδύνων ως προς τα οφέλη ενός φαρμάκου 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Τροπολογία 256
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τις συστάσεις, 
τις γνώμες και τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 107β έως 107ιβ 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για 
την ασφάλεια των φαρμάκων.

Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τα τελικά 
συμπεράσματα (τις τελικές συστάσεις, τις 
γνώμες και τις αποφάσεις) που 
αναφέρονται στα άρθρα 107β έως 107ιβ 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για 
την ασφάλεια των φαρμάκων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που προορίζονται για δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη πρέπει να είναι 
πλήρεις, αλλά όχι περίπλοκες.
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Τροπολογία 257
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 ιδ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε μη 
παρεμβατικές μετεγκριτικές μελέτες 
ασφάλειας που ξεκινούν, αποτελούν 
αντικείμενο διαχείρισης ή 
χρηματοδοτούνται από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, εθελοντικά ή ύστερα 
από απαίτηση σύμφωνα με τα άρθρα 21α ή 
22α, και οι οποίες περιλαμβάνουν τη 
συλλογή στοιχείων από ασθενείς ή 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

1. Οι διαδικασίες που θεσπίζονται στα 
άρθρα 107ιε έως 107ιη εφαρμόζονται σε 
μη παρεμβατικές μετεγκριτικές μελέτες 
ασφάλειας που ξεκινούν, αποτελούν 
αντικείμενο διαχείρισης ή 
χρηματοδοτούνται από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, εθελοντικά ή ύστερα 
από απαίτηση σύμφωνα με τα άρθρα 21α ή 
22α, και οι οποίες περιλαμβάνουν τη 
συλλογή στοιχείων από ασθενείς ή 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Or. es

Αιτιολόγηση

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica

- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
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científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.

Τροπολογία 258
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 108 - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) τη χρήση διεθνώς συμφωνημένων 
ορολογιών, μορφοτύπων και προτύπων για 
τη διενέργεια της φαρμακοεπαγρύπνησης·

(3) τη χρήση διεθνώς συμφωνημένων 
ορολογιών, μορφοτύπων και προτύπων για 
τη διενέργεια της φαρμακοεπαγρύπνησης·
επιτρέποντας τη διατήρηση της κλινικής 
σημασίας της γνωστοποιηθείσας 
περίπτωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη συμμόρφωσης με τα πρότυπα της διεθνούς διάσκεψης εναρμόνισης ενισχύει την 
εννοιολογική και τεχνική εξάρτηση των υγειονομικών αρχών από τα φαρμακευτικά εργαστήρια. 
Η καλή ευρωπαϊκή πρακτική φαρμακοεπαγρύπνησης θα επηρέαζε την οργάνωση του 
ευρωπαϊκού συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης. Η καλή πρακτική πρέπει να καθορίζεται 
ανοιχτά, μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας διαβούλευσης βάσει των αναγκών των ευρωπαίων 
ασθενών και από μια επιστημονική προοπτική.
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Τροπολογία 259
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) το μορφότυπο της ηλεκτρονικής 
υποβολής στοιχείων σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες από κράτη μέλη 
και κατόχους αδειών κυκλοφορίας·» 

5) το μορφότυπο της ηλεκτρονικής 
υποβολής στοιχείων σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες από κράτη μέλη 
και κατόχους αδειών κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβάνοντας την παρουσίαση 
των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Οι 
πληροφορίες που συλλέχθηκαν πρέπει να 
διακρίνουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
που οφείλονται μεταξύ άλλων σε 
υπερδοσολογία, εσφαλμένη χρήση, 
κατάχρηση, λανθασμένη φαρμακευτική 
αγωγή, καθώς και πληροφορίες για τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εκδηλώνονται κατά τη διεξαγωγή 
μελετών για το φάρμακο ή μετά από 
επαγγελματική έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη δυνατότητα κατάλληλης αξιολόγησης και παρακολούθησης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
μπορούν να διακρίνουν τις διαφορετικές ανεπιθύμητες ενέργειες, διότι θα οδηγήσει σε 
διαφορετική παρακολούθηση (επιπρόσθετες προειδοποιήσεις, αντενδείξεις, αναστολή της 
άδειας κυκλοφορίας κτλ.).

Τροπολογία 260
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 108 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) το μορφότυπο της ηλεκτρονικής 5) το μορφότυπο της ηλεκτρονικής 
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υποβολής στοιχείων σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες από κράτη μέλη 
και κατόχους αδειών κυκλοφορίας·

υποβολής στοιχείων σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες από κράτη μέλη 
και κατόχους αδειών κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβάνοντας την παρουσίαση 
των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Οι 
πληροφορίες που συλλέχθηκαν πρέπει να 
παρουσιάζονται με σκοπό μια κατάλληλη 
αξιολόγηση και παρακολούθηση, με 
τρόπο που καθιστά δυνατή τη διάκριση 
μεταξύ ανεπιθύμητων ενεργειών, μεταξύ 
άλλων, υπερδοσολογίας, εσφαλμένης 
χρήσης, κατάχρησης, λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και 
πληροφορίες για τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες που εκδηλώνονται κατά τη 
διεξαγωγή μελετών με το φάρμακο ή μετά 
από επαγγελματική έκθεση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αξιολόγηση και παρακολούθηση πρέπει να είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ 
διαφορετικών ανεπιθύμητων ενεργειών, διότι θα οδηγήσει σε διαφορετική παρακολούθηση 
(επιπρόσθετες προειδοποιήσεις, αντενδείξεις, αναστολή της άδειας κυκλοφορίας κτλ.).

Τροπολογία 261
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 108 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
λαμβάνουν υπόψη τις εργασίες διεθνούς 
εναρμόνισης που έχουν πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
και, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
αναθεωρούνται ώστε να συνυπολογίζουν 
την τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
βασίζονται στις ανάγκες των ασθενών 
από μια επιστημονική προοπτική και 
λαμβάνουν υπόψη τις εργασίες διεθνούς 
εναρμόνισης που έχουν πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
και, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
αναθεωρούνται ώστε να συνυπολογίζουν 
την τεχνική και επιστημονική πρόοδο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 108 - σημείο 3.

Τροπολογία 262
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 108 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
λαμβάνουν υπόψη τις εργασίες διεθνούς 
εναρμόνισης που έχουν πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης και, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, αναθεωρούνται 
ώστε να συνυπολογίζουν την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
λαμβάνουν υπόψη τις εργασίες διεθνούς 
εναρμόνισης που έχουν πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης και, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, αναθεωρούνται 
ώστε να συνυπολογίζουν την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 
και του άρθρου 102(3), η Επιτροπή, σε
στενή συνεργασία με τον Οργανισμό, τα 
κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους, 
καταρτίζει λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις καλές πρακτικές 
τήρησης αρχείων για φαρμακεία και 
άλλους που χορηγούν ή διαχειρίζονται 
φάρμακα για να διασφαλιστεί η 
διατήρηση των αρχείων που θα 
απαιτούνταν στην περίπτωση που 
χρειάζεται να κατατεθεί μια έκθεση 
φαρμακοεπαγρύπνησης ή να 
παρασχεθούν πληροφορίες που 
απαιτούνται από έναν κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας ο οποίος διεξάγει μια 
αξιολόγηση για ένα ανεπιθύμητο συμβάν 
και να διευκολυνθούν οι έρευνες 
παρακολούθησης από τον κάτοχο της 
κυκλοφορίας άδειας και τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης είναι μόνο εξίσου καλό με τις λεπτομέρειες στις 
μεμονωμένες εκθέσεις. Η προτεινόμενη προσθήκη στο άρθρο 108 θα διασφάλιζε την 
ομοιογένεια μεταξύ του περιεχομένου για τις φόρμες που χρησιμοποιούνται για την αναφορά 
ανεπιθύμητων συμβάντων άμεσα στο κοινοτικό σύστημα Eudravigilance από επαγγελματίες 
στον τομέα της υγείας και ασθενείς.

Τροπολογία 263
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 23
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 116 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές αναστέλλουν, 
ανακαλούν, αποσύρουν ή τροποποιούν μια 
άδεια κυκλοφορίας, όταν κρίνεται ότι το 
φάρμακο είναι επιβλαβές ή ότι η 
θεραπευτική ενέργεια είναι ανύπαρκτη ή 
ότι η σχέση κινδύνου-οφέλους δεν είναι 
ευνοϊκή ή ότι το φάρμακο δεν έχει τη 
δηλωθείσα ποιοτική και ποσοτική 
σύνθεση. Η θεραπευτική ενέργεια είναι 
ανύπαρκτη, όταν κρίνεται ότι το φάρμακο 
δεν επιτρέπει την επίτευξη θεραπευτικών
αποτελεσμάτων. 

Οι αρμόδιες αρχές αναστέλλουν, 
ανακαλούν, αποσύρουν ή τροποποιούν μια 
άδεια κυκλοφορίας, όταν κρίνεται ότι το 
φάρμακο είναι επιβλαβές ή ότι η 
θεραπευτική ενέργεια είναι ανύπαρκτη ή 
ότι η σχέση κινδύνου-οφέλους δεν είναι 
ευνοϊκή ή ότι το φάρμακο δεν έχει τη 
δηλωθείσα ποιοτική και ποσοτική 
σύνθεση. Η θεραπευτική ενέργεια είναι 
ανύπαρκτη, όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί
ότι το φάρμακο επιτρέπει την επίτευξη 
θεραπευτικών αποτελεσμάτων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι η επίτευξη θεραπευτικών αποτελεσμάτων είναι ανέφικτη. 

Τροπολογία 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 24 α (νέα)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 119 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24a. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 119a

Εποπτεία και προστασία του 
περιβάλλοντος

Τα κράτη μέλη διορίζουν μία ή αρκετές 
εθνικές αρχές για την παρακολούθηση 
των ανεπιθύμητων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των φαρμάκων στη δημόσια 
υγεία ή το περιβάλλον. Εάν μία από αυτές 
τις αρχές εντοπίσει έναν περιβαλλοντικό 
κίνδυνο που είναι υψηλότερος από 
εκείνον που ενδείκνυται στην αξιολόγηση 
σύμφωνα με το άρθρο 8(3)(γα), ή εάν βρει 
νέες ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, διαβιβάζει αμέσως όλα τα 
πορίσματα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Αξιολόγησης Φαρμάκων και στην 
αρμόδια αρχή. Ο Οργανισμός όταν 
λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες, αξιολογεί 
εάν το ισοζύγιο κινδύνου-οφέλους 
παραμένει θετικό λαμβάνοντας υπόψη τα 
νέα πορίσματα. Αυτό δεν πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση της άδειας 
φαρμάκων που είναι απαραίτητα για την 
αντιμετώπιση ασθενειών που απειλούν τη 
ζωή ή σοβαρών ασθενειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φαρμακευτικά κατάλοιπα υπάρχουν στο πόσιμο νερό και τα επιφανειακά ύδατα στα 
περισσότερα κράτη μέλη. Καθώς οι παγκόσμιοι υδατικοί πόροι είναι περιορισμένοι, οι 
δεξαμενές πόσιμου νερού πρέπει να προστατεύονται από τη ρύπανση. Εάν δεν γίνει, η ακούσια 
και αναπότρεπτη έκθεση των εγκύων στις φαρμακευτικές ουσίες θα αυξηθεί, αυξάνοντας 
συνεπώς τον κίνδυνο εμβρυϊκών δυσπλασιών.
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Τροπολογία 265
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 24 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 119 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 119a

Παρακολούθηση περιβάλλοντος

Τα κράτη μέλη διορίζουν μία ή αρκετές 
αρχές για την παρακολούθηση των 
ανεπιθύμητων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των φαρμάκων. Εάν μία από 
αυτές τις αρχές εντοπίσει έναν 
περιβαλλοντικό κίνδυνο που είναι 
υψηλότερος από εκείνον που ενδείκνυται 
στην αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 
8(3)(γα), ή εάν βρει νέες ανεπιθύμητες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διαβιβάζει 
αμέσως όλα τα πορίσματα στην αρμόδια 
αρχή. Η αρμόδια αρχή όταν λαμβάνει 
τέτοιες πληροφορίες, αξιολογεί εάν το 
ισοζύγιο κινδύνου-οφέλους παραμένει 
θετικό λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
πορίσματα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φαρμακοεπαγρύπνηση θα πρέπει να επεκταθεί στις ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 
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Τροπολογία 266
János Áder

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση 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 στοιχείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα) της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω απαίτηση 
εφαρμόζεται στην άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας από 
την ανανέωση της εν λόγω άδειας ή από τη 
λήξη περιόδου τριών ετών που αρχίζει να 
υπολογίζεται από αυτή την ημερομηνία, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.

1. Όσον αφορά την απαίτηση να 
αναφέρεται, όποτε είναι απαραίτητο, 
στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών ότι το 
φάρμακο τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση, και να υποδεικνύονται 
τυχόν νέες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται στην 
άδεια κυκλοφορίας που χορηγείται πριν 
από την ημερομηνία που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας οδηγίας από την ανανέωση της 
εν λόγω άδειας ή από τη λήξη περιόδου 
τριών ετών που αρχίζει να υπολογίζεται 
από αυτή την ημερομηνία, ανάλογα με το 
ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενη τροπολογία και αιτιολόγηση.

Τροπολογία 267
Philippe JuvinΆρθρο 1 - σημείο 28 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση περίληψης των ουσιωδών 
πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την 

διαγράφεται
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ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο 
φύλλο οδηγιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 στοιχείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα) της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω απαίτηση 
εφαρμόζεται στην άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας 
από την ανανέωση της εν λόγω άδειας ή 
από τη λήξη περιόδου τριών ετών που 
αρχίζει να υπολογίζεται από αυτή την 
ημερομηνία, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας περίληψης των απαραίτητων πληροφοριών είναι περιττή (η περίληψη των 
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος αποτελώντας ήδη μια σύνθεση σημαντικών πληροφοριών), 
δύναται να αποτελέσει πηγή σύγχυσης για τους ασθενείς (οι οποίοι ενδέχεται να προσπεράσουν 
σημαντικές πληροφορίες που αναγράφονται στην περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντων, όχι 
όμως στην περίληψη σημαντικών πληροφοριών) και δύναται να δημιουργήσει προβλήματα 
αναγνωρισιμότητας (η περίπτωση, π.χ., φύλλων οδηγιών που έχουν εκδοθεί σε πολλές 
γλώσσες). 

Τροπολογία 268
Pilar AyusoΆρθρο 1 - σημείο 28 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση περίληψης των ουσιωδών 
πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου στην περίληψη των 

διαγράφεται
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χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο 
φύλλο οδηγιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 στοιχείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα) της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω απαίτηση 
εφαρμόζεται στην άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας 
από την ανανέωση της εν λόγω άδειας ή 
από τη λήξη περιόδου τριών ετών που 
αρχίζει να υπολογίζεται από αυτή την 
ημερομηνία, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Τροπολογία 269
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση 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 

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση προφίλ ανεπιθύμητων 
ενεργειών του φαρμάκου στην περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 
στο φύλλο οδηγιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 στοιχείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα) της οδηγίας 
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άρθρο 11 στοιχείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα) της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω απαίτηση 
εφαρμόζεται στην άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας από 
την ανανέωση της εν λόγω άδειας ή από τη 
λήξη περιόδου τριών ετών που αρχίζει να 
υπολογίζεται από αυτή την ημερομηνία, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.

2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω απαίτηση 
εφαρμόζεται στην άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας από 
την ανανέωση της εν λόγω άδειας ή από τη 
λήξη περιόδου τριών ετών που αρχίζει να 
υπολογίζεται από αυτή την ημερομηνία, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι
προγενέστερη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη μιας εισαγωγής ενέχει προβλήματα, κυρίως διότι δεν ορίζονται τα στοιχεία της. 
Προκαλεί τον κίνδυνο ότι οι ασθενείς θα διαβάσουν μόνο αυτό το μέρος, όταν στην 
πραγματικότητα θα πρέπει να διαβάσουν ολόκληρο το φυλλάδιο. Τα προβλήματα 
αναγνωσιμότητας του φυλλαδίου δεν επιλύονται με την προσθήκη μιας περίληψης. Αντιθέτως, 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με το φυλλάδιο.

Τροπολογία 270
Andres Perello RodriguezΆρθρο 1 - σημείο 28 

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Μεταβατική διάταξη 

1. Αναφορικά με την υποχρέωση των 
κατόχων αδειών κυκλοφορίας να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance πληροφορίες 
σχετικά με εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες, στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 107 παράγραφος 3 της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να 
βεβαιώνονται ότι η εν λόγω υποχρέωση 
εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι οι 
λειτουργίες της βάσης δεδομένων 
προσφέρουν τη δυνατότητα υποβολής 
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ολοκληρωμένων και αποδεκτής 
ποιότητας εκθέσεων για τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες, που θα συμπεριλαμβάνουν 
απαραίτητα δεδομένα για την υγεία, 
κωδικοποιημένα δεδομένα για τα 
φάρμακα, την ενδεδειγμένη χωριστή 
υποβολή των εκθέσεων παρακολούθησης 
και την αποφυγή της διπλής παρουσίασης 
περιστατικών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Υπηρεσίας πρέπει να επιβεβαιώνει την 
τήρηση των λειτουργιών που 
αναφέρονται στην προηγούμενη 
παράγραφο, βάσει των πορισμάτων 
ανεξάρτητου ελέγχου.

Or. es

Αιτιολόγηση

La propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento de la información sobre los 
casos de sospechas de reacciones adversas que reciben las compañías titulares implica un 
cambio sustancial en relación con los procedimientos actuales.

No parece por tanto prudente que este nuevo procedimiento comience a funcionar sin 
garantías de una funcionalidad adecuada de Eudravigilance. Hay que tener en cuenta que 
Eudravigilance recibe en el sistema propuesto datos de fuentes diferentes, lo que implica 
mayores oportunidades para que se introduzca información incorrecta.

Por ello, es imprescindible evitar que la base de datos Eudravigilance contenga informes:

- sin los datos de salud mínimos y válidos sobre la sospecha de una reacción adversa,

- con datos introducidos sobre los medicamentos que no permitan identificar sus 
principios activos mediante un sistema de codificación común,

- que se contabilice y se evalúen como casos distintos un mismo caso recibido en 
diferentes momentos o desde diferentes fuentes (compañías, autoridades nacionales, 
la propia Agencia Europea de Medicamentos).


