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Τροπολογία 3
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση είναι ατεκμηρίωτη. Δεν θεσπίζει την κατάλληλη στρατηγική ενημέρωσης σύμφωνα 
με τις ανάγκες των ασθενών. Aντ’ αυτού, εστιάζει αποκλειστικά στο να παράσχει τη δυνατότητα
στις βιομηχανίες που έχουν έννομο συμφέρον να διαδίδουν την «ενημέρωση». Συσκοτίζει τη 
διάκριση μεταξύ διαφήμισης και ενημέρωσης, γεγονός που πιστοποιείται με την απόπειρα να 
επιτραπεί η δημοσίευση «ενημέρωσης» στον έντυπο τύπο. Μια σωστή στρατηγική ενημέρωσης 
πρέπει να είναι πολύ ευρύτερη και να διενεργείται από τις αρχές και όχι από τις 
φαρμακοβιομηχανίες. Η νέα Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέα πρόταση αντί να αφήσει το ΕΚ 
να προχωρήσει σε πλήρη επαναδιατύπωσή της.

Τροπολογία 4
Gilles Pargneaux

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω νομοθετικές προτάσεις παρέχουν περιθώρια άμεσης διαφήμισης από πλευράς
φαρμακευτικών εταιρειών. Μοναδικό επιχείρημα της Επιτροπής για την τροποποίηση της
ισχύουσας νομοθεσίας φαίνεται να είναι η εξυπηρέτηση των εμπορικών συμφερόντων των 
φαρμακευτικών εταιρειών, διευρύνοντας τις αγορές τους. Το εγχείρημα αυτό δεν είναι προς το 
συμφέρον ούτε των ευρωπαίων πολιτών ούτε των κρατών μελών. Αντιθέτως, συνεπάγεται 
αύξηση των δαπανών και ενέχει κινδύνους για τους ασθενείς. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να 
αναθεωρηθούν εντελώς.
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Τροπολογία 5
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλίζεται η επαρκής 
χρηματοδότηση αυτών των 
δραστηριοτήτων σχετικά με την 
ενημέρωση, πρέπει να προβλεφθεί η 
συγκέντρωση των τελών που επιβάλλονται 
από τον Οργανισμό στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας. 

(5) Για να εξασφαλίζεται η επαρκής 
χρηματοδότηση αυτών των 
δραστηριοτήτων σχετικά με την εποπτεία
των ανακοινώσεων των κατόχων αδειών
κυκλοφορίας που απευθύνονται προς το 
κοινό, πρέπει να προβλεφθεί η 
συγκέντρωση των τελών που επιβάλλονται 
από τον Οργανισμό στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 6
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Στο άρθρο 9(4), το στοιχείο (a) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"(α) σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ. Καταγράφει άλλες
διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και 
αναφέρει κατά πόσον το νέο 
φαρμακευτικό προϊόν συνιστά
θεραπευτική πρόοδο. Αναφέρει επίσης τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο
πλαίσιο των επιστημονικών επιτροπών 
του Οργανισμού, και ειδικότερα τον 
αριθμό των ψήφων που τοποθετήθηκαν 
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υπέρ της έγκρισης του φαρμάκου·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς ενδιαφέρονται περισσότερο για συγκριτική ενημέρωση. Η ενημέρωση αυτή πρέπει 
να περιλαμβάνεται στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Τροπολογία 7
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 a (new
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Στο άρθρο 9(4), το στοιχείο (a) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"(α) σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ. Καταγράφει άλλες
διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και 
αναφέρει κατά πόσον το νέο 
φαρμακευτικό προϊόν συνιστά
θεραπευτική πρόοδο. Αναφέρει επίσης τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο
πλαίσιο των επιστημονικών επιτροπών 
του Οργανισμού, και ειδικότερα τον 
αριθμό των ψήφων που τοποθετήθηκαν 
υπέρ της έγκρισης του φαρμάκου·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιόπιστη και συγκριτική ενημέρωση παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες επιλογές. Οι συνοπτικές περιγραφές των χαρακτηριστικών του προϊόντος 
(ΣΠΧΠ) και των φυλλαδίων παρέχουν τέτοιου είδους συγκριτική ενημέρωση αλλά αυτό πρέπει 
να επεκταθεί σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η ενημέρωση όσον αφορά τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας στο πλαίσιο των επιστημονικών επιτροπών του Οργανισμού αποτελούν τη 
βέλτιστη πρακτική από πλευράς διαφάνειας. Παρέχουν αξιόλογη ενημέρωση προς τους 
επαγγελματίες του τομέα υγείας , εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα 
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τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την έγκριση ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος.

Τροπολογία 8
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Το άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο 
ε), αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
"(ε) έκθεση αξιολόγησης, που 
περιλαμβάνει ως παράρτημα την 
προκαταρκτική έκθεση του 
φαρμακευτικού προϊόντος που εκπόνησαν 
οι εισηγητές, καθώς και τις 
παρατηρήσεις του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας"·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση όσον αφορά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο πλαίσιο των επιστημονικών 
επιτροπών του Οργανισμού και η συμπερίληψη της προκαταρκτικής έκθεσης των εισηγητών 
καθώς και των παρατηρήσεων του ΚΑΚ, αποτελούν τη βέλτιστη πρακτική από πλευράς 
διαφάνειας. Παρέχουν αξιόλογη ενημέρωση προς τους επαγγελματίες του τομέα υγείας , 
εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σχετικά με την έγκριση ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος.

Τροπολογία 9
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Το άρθρο 9, παράγραφος 4, στοιχείο 
ε), αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
"(ε) έκθεση αξιολόγησης, που 
περιλαμβάνει ως παράρτημα την 
προκαταρκτική έκθεση του 
φαρμακευτικού προϊόντος που εκπόνησαν 
οι εισηγητές, καθώς και τις 
παρατηρήσεις του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας"·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιόπιστη και συγκριτική ενημέρωση παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες επιλογές. Οι συνοπτικές περιγραφές των χαρακτηριστικών του προϊόντος 
(ΣΠΧΠ) και των φυλλαδίων παρέχουν τέτοιου είδους συγκριτική ενημέρωση αλλά αυτό πρέπει 
να επεκταθεί σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η ενημέρωση όσον αφορά τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας στο πλαίσιο των επιστημονικών επιτροπών του Οργανισμού και η 
συμπερίληψη της προκαταρκτικής έκθεσης των εισηγητών καθώς και των παρατηρήσεων του 
ΚΑΚ, αποτελούν τη βέλτιστη πρακτική από πλευράς διαφάνειας. Παρέχουν αξιόλογη 
ενημέρωση προς τους επαγγελματίες του τομέα υγείας , εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα να 
κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την έγκριση ενός νέου 
φαρμακευτικού προϊόντος.

Τροπολογία 10
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο) Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1γ) Στο άρθρο 9, παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"(εα) δημόσια περίληψη της έκθεσης
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
13, παράγραφος 3".

Or. en



PE441.030v01-00 8/25 AM\813618EL.doc

EL

Τροπολογία 11
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1γ) Στο άρθρο 9, παράγραφος 4, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
"(εα) δημόσια περίληψη της έκθεσης
αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 
13, παράγραφος 3".

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιόπιστη και συγκριτική ενημέρωση παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες επιλογές. Οι συνοπτικές περιγραφές των χαρακτηριστικών του προϊόντος 
(ΣΠΧΠ) και των φυλλαδίων παρέχουν τέτοιου είδους συγκριτική ενημέρωση αλλά αυτό πρέπει 
να επεκταθεί σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η ενημέρωση όσον αφορά τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας στο πλαίσιο των επιστημονικών επιτροπών του Οργανισμού και η 
συμπερίληψη της προκαταρκτικής έκθεσης των εισηγητών καθώς και των παρατηρήσεων του 
ΚΑΚ, αποτελούν τη βέλτιστη πρακτική από πλευράς διαφάνειας. Παρέχουν αξιόλογη 
ενημέρωση προς τους επαγγελματίες του τομέα υγείας , εξασφαλίζοντάς τους τη δυνατότητα να 
κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την έγκριση ενός νέου 
φαρμακευτικού προϊόντος.

Τροπολογία 12
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 δ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1δ) Το άρθρο 10, παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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"6. Ο Οργανισμός κοινοποιεί και
καθιστά προσβάσιμα στο κοινό τα 
έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα
9(4)(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (εα)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει συνέπεια με το άρθρο 13, παράγραφος 3 που αποσκοπεί στη 
βελτίωση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με νέα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τροπολογία 13
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ε (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 13(3) – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1ε) Στο άρθρο 13, παράγραφος 3, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
" Στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Έκθεση 
Αξιολόγησης (EPAR) περιλαμβάνεται 
περίληψη συντεταγμένη κατά τρόπον 
ώστε να είναι κατανοητή από το κοινό
όπου περιέχεται, μεταξύ άλλων, [...]
τμήμα σχετικό με τις προϋποθέσεις 
χρήσης του φαρμάκου καθώς και τμήμα 
στο οποίο καταγράφονται άλλες 
διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και 
αναφέρει κατά πόσο το νέο φάρμακο
συνιστά θεραπευτική πρόοδο."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιόπιστη και συγκριτική ενημέρωση παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες επιλογές. Ορισμένες συνοπτικές περιγραφές των χαρακτηριστικών του προϊόντος 
(ΣΠΧΠ) και τα φυλλάδια παρέχουν τέτοιου είδους συγκριτική ενημέρωση αλλά αυτό πρέπει να 
επεκταθεί σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα. Επί παραδείγματι, στο τμήμα «γιατί εγκρίθηκε το 
προϊόν αυτό;» πρέπει να καταγράφονται άλλες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, εφόσον 
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υπάρχουν, και κατά πόσον το νέο φαρμακευτικό προϊόν προσφέρει προστιθέμενη θεραπευτική 
αξία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια ή τη χρησιμότητα.

Τροπολογία 14
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 ε (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1ε) Στο άρθρο 13, παράγραφος 3, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
" Στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Έκθεση 
Αξιολόγησης (EPAR) περιλαμβάνεται 
περίληψη συντεταγμένη κατά τρόπον 
ώστε να είναι κατανοητή από το κοινό 
όπου περιέχεται, μεταξύ άλλων, [...]
τμήμα σχετικό με τις προϋποθέσεις 
χρήσης του φαρμάκου καθώς και τμήμα 
στο οποίο καταγράφονται άλλες 
διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και 
αναφέρει κατά πόσο το νέο φάρμακο 
συνιστά θεραπευτική πρόοδο."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιόπιστη και συγκριτική ενημέρωση παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες επιλογές. Ορισμένες συνοπτικές περιγραφές των χαρακτηριστικών του προϊόντος 
(ΣΠΧΠ) και τα φυλλάδια παρέχουν τέτοιου είδους συγκριτική ενημέρωση αλλά αυτό πρέπει να 
επεκταθεί σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα. Επί παραδείγματι, στο τμήμα «γιατί εγκρίθηκε το 
προϊόν αυτό;» πρέπει να καταγράφονται άλλες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, εφόσον 
υπάρχουν, και κατά πόσον το νέο φαρμακευτικό προϊόν προσφέρει προστιθέμενη θεραπευτική 
αξία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια ή τη χρησιμότητα.
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Τροπολογία 15
Jiří Maštálka

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 
2001/83/EΚ εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης. Αν ο 
Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 60
ημερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και μπορούν να 
δημοσιευτούν.

3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 
2001/83/EΚ εντός 120 ημερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης. Αν ο 
Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 120
ημερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και μπορούν να 
δημοσιευτούν. Ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας παραμένει απολύτως 
υπεύθυνος όσον αφορά τις πληροφορίες 
που παρέχει σε όλες τις περιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επεκταθεί ο χρονικός ορίζοντας για την αξιολόγηση των πληροφοριών 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι οργανωτικές ανάγκες του Οργανισμού και να διασφαλιστεί ότι 
οι εταιρείες παραμένουν πλήρως υπεύθυνες όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχουν στο 
ευρύ κοινό.

Τροπολογία 16
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 

3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 
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2001/83/EΚ εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης. Αν ο 
Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 60
ημερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και μπορούν να 
δημοσιευτούν.

2001/83/EΚ εντός 120 ημερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης. Αν ο 
Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 120
ημερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και μπορούν να 
δημοσιευτούν.

Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
παραμένει απολύτως υπεύθυνος όσον 
αφορά τις πληροφορίες που παρέχει σε 
όλες τις περιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο ΕΟΦ αναμένεται να αξιολογεί κάθε αίτηση σε δυόμισι ημέρες, το όριο 
σιωπηρής συναίνεσης των 60 ημερών είναι υπερβολικά περιορισμένο. Διαφορετικά, θα υπάρξει
κίνητρο για τον κλάδο να υποβάλει περισσότερες κοινοποιήσεις από αυτές που μπορεί να 
επεξεργαστεί ο Οργανισμός, ούτως ώστε να λαμβάνει ντε φάκτο σιωπηρή συναίνεση. Πρέπει να 
διατυπωθεί ρητώς ότι οι εταιρείες παραμένουν πλήρως υπεύθυνες για τις πληροφορίες που 
παρέχουν στο ευρύ κοινό, ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίρρηση από τον 
Οργανισμό.

Τροπολογία 17
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος 
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Αν ο Οργανισμός ζητήσει 
τροποποιήσεις επί εγγράφου που 
υπεβλήθη από κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας και εφόσον ο τελευταίος 
επανυποβάλει βελτιωμένη πρόταση εντός 
τριάντα εργάσιμων ημερών, ο κάτοχος
άδειας κυκλοφορίας πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επωφεληθεί από την 
ταχεία διαδικασία. Ο Οργανισμός 
κοινοποιεί την απάντησή του επί της νέας 
πρότασης εντός 60 εργάσιμων ημερών.
Για την αξιολόγηση αυτή ο Οργανισμός 
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χρεώνει τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας 
με νέο τέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας, με μείωση του χρόνου αξιολόγησης στις 60 ημέρες αντί των 120 ημερών, σε 
περίπτωση που ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας προβεί σε διόρθωση ήδη υποβληθέντος 
εγγράφου εντός τριάντα ημερών.

Τροπολογία 18
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
οφείλει να υποβάλει παρατηρήσεις ή να 
διατυπώσει αντιρρήσεις επί εγγράφων 
που υπέβαλε ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας, ο Οργανισμός χρεώνει τον 
κάτοχο αδείας κυκλοφορίας με τέλος
διπλάσιο από αυτό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός οφείλει να υποβάλει παρατηρήσεις επί κοινοποιήσεων για την 
έκδοση άδειας, το προσωπικό του Οργανισμού θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Αυτό 
συνεπάγεται μεγαλύτερη επιβάρυνση πόρων από την απλή έγκριση ενός εγγράφου χωρίς 
τροποποιήσεις.

Τροπολογία 19
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο - 1 α (νέο) 
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Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Στο άρθρο 57 παράγραφος 1, το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"δ. Εξασφαλίζει τη διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τις
παρενέργειες των φαρμάκων που έχουν 
λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ένωση, 
μέσω τράπεζας δεδομένων που είναι 
μόνιμα προσβάσιμη από όλα τα κράτη 
μέλη, τους επαγγελματίες του τομέα 
υγείας, τους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας και το κοινό, [...] θα 
εγγυώνται την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·"

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία σχετικά με τις παρενέργειες που αντιμετώπισαν ασθενείς και περιέχονται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, είναι δημοσίου συμφέροντος. 
Πρέπει να αναλύονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας 
αλλά και από ανεξάρτητους επενδυτές, επαγγελματίες του τομέα υγείας, οργανισμούς 
εμπειρογνωμόνων ασθενών και καταναλωτών, ούτως ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση 
παρενεργειών και η προξένηση βλάβης από φάρμακα στο μέλλον.

Τροπολογία 20
Thomas Ulmer

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 57, παράγραφος 1 
προστίθεται το κάτωθι σημείο:
"(κα a) προώθηση των υφιστάμενων
πόρων ανεξάρτητης και αξιόπιστης
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ενημέρωσης για θέματα υγείας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές πηγές ανεξάρτητων και τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τις 
θεραπευτικές επιλογές που διατίθενται στο πλαίσιο της ΕΕ. Οι πηγές αυτές λαμβάνουν υπόψη 
τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των 
καθοριστικών υγειονομικών χαρακτηριστικών. Διατυπώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές 
αρχές, οργανισμούς φαρμακευτικών προϊόντων, οργανισμούς αξιολόγησης υγειονομικής 
περίθαλψης, φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης, επαγγελματίες του τομέα υγείας, 
οργανώσεις καταναλωτών και ανεξάρτητες οργανώσεις ασθενών. Οι εν λόγω πηγές 
πληροφόρησης πρέπει να προωθηθούν ενεργά στο ευρύ κοινό.

Τροπολογία 21
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 57, παράγραφος 1 
προστίθεται το κάτωθι σημείο:
"(κα a) προώθηση των υφιστάμενων
πόρων ανεξάρτητης και αξιόπιστης
ενημέρωσης για θέματα υγείας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές πηγές ανεξάρτητων και τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τις 
θεραπευτικές επιλογές που διατίθενται στο πλαίσιο της ΕΕ. Οι πηγές αυτές λαμβάνουν υπόψη 
τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των 
καθοριστικών υγειονομικών χαρακτηριστικών. Διατυπώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές 
αρχές, οργανισμούς φαρμακευτικών προϊόντων, οργανισμούς αξιολόγησης υγειονομικής 
περίθαλψης, φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης, επαγγελματίες του τομέα υγείας,
οργανώσεις καταναλωτών και ανεξάρτητες οργανώσεις ασθενών. Οι εν λόγω πηγές 
πληροφόρησης πρέπει να προωθηθούν ενεργά στο ευρύ κοινό.
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Τροπολογία 22
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Το άρθρο 57, παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
"2. Η τράπεζα δεδομένων που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, σημείο 
(μ) περιέχει την πλέον πρόσφατη έκδοση:
- των περιλήψεων των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος,
- του φύλου οδηγιών για τον ασθενή ή 
για τον χρήστη,
- των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στην επισήμανση, οι 
οποίες καθορίζουν πάντα τουλάχιστον τη 
διεθνή κοινή ονομασία,
- των μακετών της δευτερεύουσας και 
πρωτεύουσας συσκευασίας, καθώς και 
των άλλων συσκευών που περιέχονται 
στη συσκευασία,
- των όρων αδειοδότησης που υπόκεινται 
σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως 
ορίζουν τα άρθρα 14, παράγραφος 7 και 
14, παράγραφος 8, καθώς και της
προθεσμίας για την εκπλήρωσή τους και, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, σύνδεση με τα
αποτελέσματα των μελετών προ της 
αδειοδότησης ή των σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνου, μόλις ολοκληρωθούν·
- των Ευρωπαϊκών Εκθέσεων Δημόσιας 
Αξιολόγησης (ΕΕΔΑ), 
συμπεριλαμβανομένων και των 
περιλήψεών τους διατυπωμένων σε 
φιλική για το κοινό γλώσσα, όπως 
αναφέρει το άρθρο 13, παράγραφος 3·
- επικαιροποιημένων Ευρωπαϊκών 
Εκθέσεων Δημόσιας Αξιολόγησης 
(ΕΕΔΑ) (εκδοχές ή «μέτρα που 
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ελήφθησαν μετά την αδειοδότηση») και 
αφορούν ζητήματα ασφάλειας, των 
ολοκληρωμένων εκθέσεων από την 
Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων 
Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP)·
- των Εκθέσεων Δημόσιας Αξιολόγησης
(ΕΔΑ) και, όπου διατίθενται, περιλήψεών 
τους σε κατανοητή για το κοινό 
διατύπωση·
- των περιοδικών εκθέσεων 
επικαιροποίησης για την ασφάλεια 
(ΠΕΕΑ), των εκθέσεων αξιολόγησης και, 
όπου διατίθενται, περιλήψεών τους σε 
κατανοητή για το κοινό γλώσσα·
Περιλαμβάνει επίσης την ημερομηνία 
χορήγησης της άδειας για εμπορική 
διάθεση και τη διαδικασία μέσω της 
οποίας χορηγήθηκε αυτή (κεντρική, 
αποκεντρωμένη ή με αμοιβαία 
αναγνώριση).
Η τράπεζα δεδομένων αναπτύσσεται 
σταδιακά και αφορά κατά 
προτεραιότητα τα φάρμακα που 
λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού καθώς και τα 
φάρμακα που λαμβάνουν άδεια 
κυκλοφορίας δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ, 
κεφάλαιο 4, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και
της οδηγίας 2001/82/ΕΚ αντιστοίχως. Εν 
συνεχεία, η τράπεζα δεδομένων 
επεκτείνεται ώστε να περιλάβει όλα τα 
φάρμακα που διατίθενται στην αγορά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέχρι τις ... *.
Η εν λόγω βάση δεδομένων πρέπει να 
προωθείται ενεργά στους ευρωπαίους 
πολίτες. Προς τούτο, κάθε ιστοσελίδα 
κατόχου αδείας κυκλοφορίας που 
αναφέρεται σε φάρμακο που υπόκειται σε 
ιατρική συνταγή θα περιλαμβάνει 
προβαλλόμενο σύνδεσμο με την 
αντίστοιχη ιστοσελίδα της βάσης 
δεδομένων Eudrapharm.
Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης 
αναφορές σε δεδομένα σχετικά με 
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κλινικές δοκιμές οι οποίες 
διενεργούνται, έχουν εγκαταλειφθεί ή 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί και 
περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
κλινικών δοκιμών του άρθρου 11 της 
οδηγίας 2001/20/EΚ (εφεξής η «βάση 
δεδομένων EudraCT»)."
* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία 5 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων Eudrapharm πρέπει να καταστεί η βασική πηγή πιστοποιημένης 
πληροφόρησης του κοινού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ασυμμετρίες όσον αφορά την 
πρόσβαση σε θεσμική πληροφόρηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Η σύνδεση από τις ιστοσελίδες του
κατόχου αδείας κυκλοφορίας στη βάση δεδομένων Eudrapharm διασφαλίζει οι χρήστες θα 
έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πιστοποιημένη πληροφόρηση σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται με συνταγογράφηση και η οποία θα παρέχεται από μη εμπορική πηγή. Οι συνδέσεις
με τη βάση δεδομένων EudraCT διευκολύνουν την πρόσβαση στα αποτελέσματα της μελέτης.
Αυτό έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη και την κατανόηση τεκμηριωμένων πληροφοριών.

Τροπολογία 23
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 γ (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 α(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Στο άρθρο 57 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2a. Η βάση δεδομένων EudraCT θέτει 
στη διάθεση του κοινού:
- τα πρωτόκολλα μελέτης και τις
μεταγενέστερες παραλλαγές των 
πρωτοκόλλων μελέτης·
- υπόδειγμα του εντύπου της 
συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης που 
διανέμεται στους ασθενείς·
- δήλωση που αναφέρει ότι οι κλινικές 
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δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις 
δεοντολογικές απαιτήσεις της Οδηγίας 
2001/20/ΕΚ που αναφέρονται στο άρθρο 
6, παράγραφος 1·
- τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση της 
μελέτης·
- λεπτομερή αποτελέσματα της μελέτης, 
που θα διατίθενται το αργότερο ένα έτος 
μετά την ολοκλήρωση της μελέτης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν ζωτική σημασία για την ανάπτυξη και την κατανόηση
τεκμηριωμένων πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται να διενεργήσουν κλινικές δοκιμές 
ακόμη και για τον λόγο ότι αυτό θα συμβάλει στην προώθηση της επιστήμης και, σε τελική 
ανάλυση, θα βοηθήσει το κοινό. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της μελέτης πρέπει να διατίθενται 
σε ανεξάρτητους ερευνητές. Πρέπει επίσης να παρέχεται πρόσβαση και σε όλα τα κλινικά 
δεδομένα που υποβάλλονται στον ΕΟΦ.

Τροπολογία 24
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 δ (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Στο άρθρο 57 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2δ. Όλες οι κλινικές δοκιμές που 
διενεργήθηκαν από κάτοχο άδειες 
κυκλοφορίας που είναι εγκατεστημένος 
στην Ευρώπη ή από τρίτον που ενήργησε 
εξ ονόματός του, καταχωρίζονται στη 
βάση δεδομένων EudraCT ανεξαρτήτως 
του κατά πόσον οι κλινικές δοκιμές
πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη ή σε 
τρίτες χώρες."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθώς όλο και περισσότερες κλινικές δοκιμές πραγματοποιούνται εκτός Ευρώπης, όλες οι 
κλινικές δοκιμές που πραγματοποιούνται από φαρμακευτικές εταιρείες που είναι 
εγκατεστημένες στην Ευρώπη, καθώς και οι δοκιμές που διενεργούνται από τρίτο μέρος 
(ερευνητικούς οργανισμούς επί συμβάσει) εξ ονόματος τους πρέπει να καταχωρίζονται στη 
βάση δεδομένων EudraCT.

Τροπολογία 25
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 ε (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) Στο άρθρο 59, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"4. Εκτός των περιπτώσεων κατά τις 
οποίες ο παρών κανονισμός ή οι οδηγίες 
2001/83/ΕΚ και 2001/82/ΕΚ ορίζουν 
άλλως, όταν εντοπίζεται ουσιαστική 
σύγκρουση επιστημονικών απόψεων και 
ο ενδιαφερόμενος οργανισμός είναι 
οργανισμός κράτους μέλους, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και 
ο εμπλεκόμενος εθνικός οργανισμός είναι 
υποχρεωμένοι να συνεργάζονται 
προκειμένου είτε να επιλύσουν τη 
διαφορά είτε να εκπονήσουν κοινό 
έγγραφο στο οποίο να διευκρινίζονται 
δεόντως τα διαμφισβητούμενα 
επιστημονικά θέματα. Το έγγραφο αυτό 
δημοσιεύεται και δημοσιοποιείται στο 
κοινό αμέσως μετά την έγκρισή του."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διάθεση της επιστημονικής πληροφόρησης και την 
εξασφάλιση διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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Τροπολογία 26
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 στ (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2στ) Στο άρθρο 62, παράγραφος 2, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό τα ονόματα εθνικών 
εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη 
πείρα στην αξιολόγηση φαρμάκων, οι 
οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν σε 
ομάδες εργασίας ή σε επιστημονικές 
συμβουλευτικές ομάδες της Επιτροπής 
Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση, της 
Επιτροπής Βοτανοθεραπευτικών 
Φαρμάκων ή της Επιτροπής Φαρμάκων 
για Κτηνιατρική Χρήση, δηλώνοντας 
παράλληλα τα προσόντα και τους 
ειδικούς τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους 
και υποβάλλοντας δήλωση 
συμφερόντων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δήλωση συμφερόντων πρέπει να διαβιβάζεται ταυτόχρονα με τον ορισμό.

Τροπολογία 27
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 ζ (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ζ) Στο άρθρο 62, παρεμβάλλεται η 
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ακόλουθη παράγραφος:
"2a. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας
διαβιβάζουν στον Οργανισμό και τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές πλήρη κατάλογο 
των πληρωμών και των χορηγιών για 
ποσά άνω των 10 € προς όλες τις ενώσεις 
ασθενών, οργανώσεις καταναλωτών, 
οργανώσεις επαγγελματιών του τομέα
υγείας, επιστημονικούς φορείς,
μεμονωμένους επαγγελματίες του τομέα 
υγείας, πολιτικά κόμματα και 
διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Ο 
κατάλογος αυτός είναι διαθέσιμος στο 
κοινό."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσιοποίηση των πληρωμών και των χορηγιών παρέχει στους ασθενείς και τους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγξουν αν οι επαγγελματίες του τομέα υγείας που επιθυμούν 
να συμβουλευτούν ή οργανισμός στον οποίον προτίθενται να προσχωρήσουν έχουν 
διασυνδέσεις με την φαρμακοβιομηχανία. Πρόκειται περί αξιόλογης πληροφορίας που 
συμβάλλει στην αξιολόγηση της πληροφορίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα. Στη Γαλλία 
και το ΗΒ οι φαρμακοβιομηχανίες οφείλουν να δηλώνουν ετησίως στις αρμόδιες αρχές τις 
πληρωμές που έχουν καταβάλει σε οργανώσεις ασθενών.

Τροπολογία 28
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 η (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2η) Στο άρθρο 63, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
" Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τα μέλη των επιτροπών, οι εισηγητές και 
οι εμπειρογνώμονες δεν πρέπει να έχουν 
οικονομικά ή άλλα συμφέροντα 
σχετιζόμενα με τη φαρμακευτική 
βιομηχανία, τα οποία ενδέχεται να 
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θέσουν υπό αμφισβήτηση την 
αμεροληψία τους. Δεσμεύονται να 
ενεργούν στην υπηρεσία του δημόσιου 
συμφέροντος και με πνεύμα 
ανεξαρτησίας, δηλώνουν δε κατ' έτος τα 
οικονομικά τους συμφέροντα. Έμμεσα 
συμφέροντα κάθε είδους που ενδέχεται 
να σχετίζονται με τη φαρμακευτική 
βιομηχανία δηλώνονται και 
καταχωρίζονται σε μητρώο που τηρείται 
από τον Οργανισμό και στο οποίο έχει 
πρόσβαση το κοινό στον ιστότοπό του."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει πρόσβαση μόνο στις δηλώσεις συμφέροντος των 
αξιωματούχων του Οργανισμού. Είναι απαράδεκτο να πρέπει κάποιος να μεταβεί στο Λονδίνο 
προκειμένου να ελέγξει τις δηλώσεις συμφέροντος. Πρέπει αυτές να είναι δημόσια προσβάσιμες 
στον ιστότοπο.

Τροπολογία 29
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 θ (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 63 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2θ) Στο άρθρο 63 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2a. Ο Οργανισμός θέτει στη διάθεση του 
κοινού:
- τις λεπτομερείς ημερήσιες διατάξεις
των συνεδριάσεων των επιτροπών και 
των ομάδων εργασίας του, το αργότερο 
μία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων,
- τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών,
συμπεριλαμβανομένου και του καταλόγου 
όλων των εμπειρογνωμόνων που 
παρέστησαν και των εμπειρογνωμόνων 
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που δεν τους επετράπη να συμμετάσχουν 
λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς 
και περιγραφή των αποφάσεων που 
ελήφθησαν, λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με τις ψηφοφορίες και τις επεξηγήσεις 
ψήφου, συμπεριλαμβανομένων και των 
απόψεων της μειοψηφίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα και η πρόσβαση του κοινού σε επιστημονικά δεδομένα.

Τροπολογία 30
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 ι (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 63 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ι) Στο άρθρο 63 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2β. Οι επιτροπές του οργανισμού 
συνέρχονται δημοσίως. Οι συνεδριάσεις 
ανακοινώνονται μέσω του ιστοτόπου του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Η 
ανακοίνωση περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής του 
κοινού. Σε όλους τους συμμετέχοντες στη 
συνεδρίαση παρέχεται πρόσβαση σε
έγγραφο που αφορούν το ιστορικό."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συμβουλευτικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων του ΕΟΦ, όπως συμβαίνει και με τις 
συνεδριάσεις των επιστημονικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Τροφίμων και 
Φαρμάκων (FDA), επιτρέποντας τις ανοιχτές παρεμβάσεις και την παρακολούθηση των 
συνεδριάσεων. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και προάγεται η πρόσβαση του κοινού στην επιστημονική πληροφόρηση.
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Τροπολογία 31
Carl Schlyter

Πρόταση ψηφίσματος – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 ια (νέο) 
Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004
Άρθρο 80 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ια) Στο άρθρο 80 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
" Εμπορικό απόρρητο μπορεί να
χορηγηθεί μόνο σε περίπτωση που ο
αιτών αποδείξει ότι η δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών θα βλάψει υπέρμετρα τα 
εμπορικά συμφέροντα του κατόχου 
αδείας κυκλοφορίας. Το εμπορικό 
απόρρητο μπορεί να μην εφαρμοστεί στο 
σύνολο ενός εγγράφου ή μιας κατηγορίας 
εγγράφων, αλλά περιορίζεται στην 
απομάκρυνση συγκεκριμένων στοιχείων 
των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι 
η δημοσιοποίηση δεν επιβάλλεται για 
λόγους υπέρτερου δημοσίου
συμφέροντος."

Or. en


