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Τροπολογία 28
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις ανοίγουν το δρόμο στις φαρμακοβιομηχανίες για την απευθείας 
διαφήμιση. Το μοναδικό κίνητρο της Επιτροπής για να προτείνει να τροποποιηθεί η υφισταμένη 
νομοθεσία φαίνεται ότι είναι η επιθυμία να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των 
φαρμακοβιομηχανιών με τη διεύρυνση των αγορών τους. Αυτό το εγχείρημα δεν προσφέρει 
κανένα όφελος στους πολίτες της ΕΕ ή στα κράτη μέλη. Αντιθέτως, θα σημάνει υψηλότερο 
κόστος καθώς και μεγαλύτερο κινδύνους για τους ασθενείς. Αυτές οι προτάσεις πρέπει να 
επανεξετασθούν.

Τροπολογία 29
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση είναι αβάσιμη. Δεν ορίζει 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. 
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Τροπολογία 30
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση θεσπίζει 
εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη 
διαφήμιση των φαρμάκων που 
προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο. 
Ειδικότερα, απαγορεύει τη διαφήμιση που 
απευθύνεται στο κοινό σχετικά με 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή.

(1) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση θεσπίζει 
εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη 
διαφήμιση των φαρμάκων που 
προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο. 
Ειδικότερα, απαγορεύει τη διαφήμιση που 
απευθύνεται στο κοινό σχετικά με 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή με σκοπό την προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπενθυμίσουμε ότι τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και η απαγόρευση της 
διαφήμισης φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή καθιερώνονται με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 31
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση θεσπίζει 
εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη 
διαφήμιση των φαρμάκων που 

(1) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση θεσπίζει 
εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη 
διαφήμιση των φαρμάκων που 
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προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο. 
Ειδικότερα, απαγορεύει τη διαφήμιση που 
απευθύνεται στο κοινό σχετικά με 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή.

προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο. 
Ειδικότερα, απαγορεύει τη διαφήμιση που 
απευθύνεται στο κοινό σχετικά με 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή με σκοπό την προστασία της 
υγείας του ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπενθυμίσουμε ότι η απαγόρευση της διαφήμισης φαρμάκων για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή καθιερώνεται με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 32
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, η οδηγία 
2001/83/ΕΚ θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
για τα έγγραφα που πρέπει να 
προσαρτώνται στην άδεια κυκλοφορίας και 
προορίζονται για πληροφοριακούς 
σκοπούς: την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος
(διανέμεται στους επαγγελματίες του 
τομέα υγείας) και το φύλλο οδηγιών
(περιλαμβάνεται στη συσκευασία του 
προϊόντος, όταν αυτό χορηγείται στον 
ασθενή). Αφετέρου, όσον αφορά την 
παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας στο κοινό, η οδηγία
προβλέπει μόνον ότι μερικές 
δραστηριότητες πληροφόρησης δεν 
καλύπτονται από τους κανόνες για τη 
διαφήμιση και δεν προβλέπει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για το περιεχόμενο 
και την ποιότητα των μη διαφημιστικής 
φύσης πληροφοριών για τα φάρμακα ή για 
τους διαύλους μέσω των οποίων 
παρέχονται οι πληροφορίες αυτές.

(2) Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, η οδηγία 
2001/83/ΕΚ θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
για τα έγγραφα που πρέπει να 
προσαρτώνται στην άδεια κυκλοφορίας και 
προορίζονται για πληροφοριακούς 
σκοπούς: την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος
(διανέμεται στους επαγγελματίες του 
τομέα υγείας) και το φύλλο οδηγιών
(περιλαμβάνεται στη συσκευασία του 
προϊόντος, όταν αυτό χορηγείται στον 
ασθενή). Αφετέρου, όσον αφορά την 
παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας στο κοινό, η οδηγία 
προβλέπει μόνον ότι μερικές 
δραστηριότητες πληροφόρησης δεν 
καλύπτονται από τους κανόνες για τη 
διαφήμιση και δεν προβλέπει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για το περιεχόμενο 
και την ποιότητα των μη διαφημιστικής 
φύσης πληροφοριών για τα φάρμακα στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για 
την "ενημέρωση των ασθενών". Πέραν 
αυτού η οδηγία δεν εξασφαλίζει διαύλους 
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μέσω των οποίων παρέχονται οι 
πληροφορίες αυτές ούτε προβλέπει φύλλο 
οδηγιών εύχρηστο για τον ασθενή και το 
οποίο να ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Το 
φύλλο οδηγιών πρέπει επομένως να 
μετατραπεί σε φυλλάδιο για τον ασθενή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα κρίσιμο στοιχείο που συζητήθηκε εκτενώς και αναγνωρίσθηκε από τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, το οποίο προσυπέγραψε και το φόρουμ για τα 
φάρμακα, ήταν η ανάγκη για ευρύτερη και πληρέστερη "στρατηγική ενημέρωσης των ασθενών" 
που θα περιλαμβάνει δέσμευση για την εξασφάλιση της γνώσης για θέματα υγείας. Το παρόν 
φύλλο οδηγιών δεν είναι εύχρηστο για τον ασθενή ούτε ανταποκρίνεται στις πραγματικές 
ανάγκες των ασθενών. Οι εργασίες της ΕΜΑ για τη βελτίωση του ευανάγνωστου και φιλικού 
προς τον ασθενή χαρακτήρα του φύλλου οδηγιών πρέπει να συνεχιστούν και να χρησιμεύσουν 
ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τις εθνικές κανονιστικές αρχές.

Τροπολογία 33
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, η οδηγία 
2001/83/ΕΚ θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
για τα έγγραφα που πρέπει να 
προσαρτώνται στην άδεια κυκλοφορίας και 
προορίζονται για πληροφοριακούς 
σκοπούς: την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος
(διανέμεται στους επαγγελματίες του 
τομέα υγείας) και το φύλλο οδηγιών
(περιλαμβάνεται στη συσκευασία του 
προϊόντος, όταν αυτό χορηγείται στον 
ασθενή). Αφετέρου, όσον αφορά την 
παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας στο κοινό, η οδηγία 
προβλέπει μόνον ότι μερικές 
δραστηριότητες πληροφόρησης δεν 
καλύπτονται από τους κανόνες για τη 

(2) Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, η οδηγία 
2001/83/ΕΚ θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
για τα έγγραφα που πρέπει να 
προσαρτώνται στην άδεια κυκλοφορίας και 
προορίζονται για πληροφοριακούς 
σκοπούς: την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος
(διανέμεται στους επαγγελματίες του 
τομέα υγείας) και το φύλλο οδηγιών
(περιλαμβάνεται στη συσκευασία του 
προϊόντος, όταν αυτό χορηγείται στον 
ασθενή). Αυτοί οι κανόνες πρέπει να 
βελτιωθούν και να ενισχυθούν 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
βελτίωση του ευανάγνωστου αυτών των 
εγγράφων.
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διαφήμιση και δεν προβλέπει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για το 
περιεχόμενο και την ποιότητα των μη 
διαφημιστικής φύσης πληροφοριών για 
τα φάρμακα ή για τους διαύλους μέσω 
των οποίων παρέχονται οι πληροφορίες 
αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση θέτει το πρόβλημα του ορισμού της διαφήμισης και της "ενημέρωσης" 
που παρέχεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Το επισήμως εγκεκριμένο φυλλάδιο 
οδηγιών πρέπει πρωτίστως να καταστεί πιο εύχρηστο και προσιτό για τους ασθενείς 
εξασφαλίζοντας ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες εμμένουν σταθερά στις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με τη συσκευασία των φαρμάκων και τα φυλλάδια για τους ασθενείς (π.χ. 
διαβουλεύσεις με συγκεκριμένες ομάδες ασθενών) (ενίσχυση του άρθρου 59 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/27/ΕΚ).

Τροπολογία 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, η οδηγία 
2001/83/ΕΚ θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
για τα έγγραφα που πρέπει να 
προσαρτώνται στην άδεια κυκλοφορίας και 
προορίζονται για πληροφοριακούς 
σκοπούς: την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος
(διανέμεται στους επαγγελματίες του 
τομέα υγείας) και το φύλλο οδηγιών
(περιλαμβάνεται στη συσκευασία του 
προϊόντος, όταν αυτό χορηγείται στον 
ασθενή). Αφετέρου, όσον αφορά την
παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας στο κοινό, η οδηγία 
προβλέπει μόνον ότι μερικές 
δραστηριότητες πληροφόρησης δεν 
καλύπτονται από τους κανόνες για τη 

(2) Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, η οδηγία 
2001/83/ΕΚ θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες 
για τα έγγραφα που πρέπει να 
προσαρτώνται στην άδεια κυκλοφορίας και 
προορίζονται για πληροφοριακούς 
σκοπούς: την περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος
(διανέμεται στους επαγγελματίες του 
τομέα υγείας) και το φύλλο οδηγιών
(περιλαμβάνεται στη συσκευασία του 
προϊόντος, όταν αυτό χορηγείται στον 
ασθενή). Αφετέρου, όσον αφορά την
διάθεση πληροφοριών από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας στους ασθενείς και
στο κοινό, η οδηγία προβλέπει μόνον ότι 
μερικές δραστηριότητες πληροφόρησης 
δεν καλύπτονται από τους κανόνες για τη 
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διαφήμιση και δεν προβλέπει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για το περιεχόμενο 
και την ποιότητα των μη διαφημιστικής 
φύσης πληροφοριών για τα φάρμακα ή για 
τους διαύλους μέσω των οποίων
παρέχονται οι πληροφορίες αυτές.

διαφήμιση και δεν προβλέπει 
εναρμονισμένο πλαίσιο για το περιεχόμενο 
και την ποιότητα των μη διαφημιστικής 
φύσης πληροφοριών για τα φάρμακα ή για 
τους διαύλους μέσω των οποίων
διατίθενται οι πληροφορίες αυτές.

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή πρέπει να έχει ως βασική προτεραιότητα τον ασθενή. Πληροφορίες μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με φάρμακα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται στους 
ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την "αρχή της 
ζήτησης", κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν/έχει πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις 
χρειάζονται/-εται (σε αντίθεση προς την "αρχή της αυτοπροαίρετης προσφοράς" κατά την οποία 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό).

Τροπολογία 35
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Βάσει του άρθρου 88α της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, η Επιτροπή υπέβαλε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, στις 20 Δεκεμβρίου 2007, 
ανακοίνωση σχετικά με την "έκθεση για 
τις τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την
ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα 
φάρμακα". Η έκθεση καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη έχουν 
υιοθετήσει διαφορετικούς κανόνες και 
πρακτικές όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών, με αποτέλεσμα οι ασθενείς 
και το κοινό να μην έχουν, σε μεγάλο 
βαθμό, ίση πρόσβαση στις πληροφορίες 
για τα φάρμακα.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ενθαρρυνθούν να γίνουν πιο προορατικοί και διαφανείς 
πάροχοι πληροφοριών ούτως ώστε να κατοχυρωθεί πλήρης πρόσβαση του κοινού σε δεδομένα 
για την αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων (και των 
παραλλαγών τους) τόσο πριν όσο και μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.

Τροπολογία 36
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Βάσει του άρθρου 88α της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, η Επιτροπή υπέβαλε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, στις 20 Δεκεμβρίου 2007, 
ανακοίνωση σχετικά με την "έκθεση για τις 
τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την 
ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα 
φάρμακα". Η έκθεση καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη έχουν 
υιοθετήσει διαφορετικούς κανόνες και 
πρακτικές όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών, με αποτέλεσμα οι ασθενείς 
και το κοινό να μην έχουν, σε μεγάλο 
βαθμό, ίση πρόσβαση στις πληροφορίες
για τα φάρμακα.

(3) Βάσει του άρθρου 88α της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, η Επιτροπή υπέβαλε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, στις 20 Δεκεμβρίου 2007, 
ανακοίνωση σχετικά με την "έκθεση για τις 
τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την 
ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα 
φάρμακα". Η έκθεση καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη έχουν 
υιοθετήσει διαφορετικούς κανόνες και 
πρακτικές όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών, με αποτέλεσμα οι ασθενείς 
και το κοινό να μην έχουν, σε μεγάλο 
βαθμό, ίση πρόσβαση στις πληροφορίες
που περιέχονται στο φύλλο οδηγιών και 
την περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
αναιτιολόγητες ανισότητες όσον αφορά 
την πρόσβαση σε πληροφορίες που 
διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατίθενται όλες οι πληροφορίες ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των ασθενειών.
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Τροπολογία 37
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Όσον αφορά τις επιστημονικές 
πληροφορίες, οι υποχρεώσεις των 
αρμοδίων αρχών περί διαφάνειας έχουν 
θεσπισθεί με την οδηγία 2001/83/ΕΚ. 
Πάντως, υπάρχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι οι αρμόδιες αρχές 
περιορίζουν την πρόσβαση του κοινού 
στις πληροφορίες λόγω ευρείας ερμηνείας 
του εμπορικού απόρρητου. Για να 
αποφεύγονται τέτοιες αποκλίνουσες 
πρακτικές, πρέπει να αποσαφηνισθούν οι 
υποχρεώσεις των αρμοδίων αρχών όσον 
αφορά την παροχή πρόσβασης του 
ευρύτερου κοινού στις πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 38
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στον τομέα των επιστημονικών 
πληροφοριών η οδηγία 2001/83/ΕΚ 
καθορίζει τις υποχρεώσεις περί 
διαφάνειας των εθνικών αρμοδίων αρχών 
αλλά η κτηθείσα πείρα από την εφαρμογή 
του ισχύοντος νομικού πλαισίου έδειξε 
επίσης ορισμένους περιορισμούς στις 
δυνατότητες για πρόσβαση του κοινού 
στις πληροφορίες από τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές λόγω υπερβολικά ευρείας 
ερμηνείας του εμπορικού απόρρητου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να ενθαρρυνθούν να γίνουν πιο προορατικοί και διαφανείς 
πάροχοι πληροφοριών ούτως ώστε να κατοχυρωθεί πλήρης πρόσβαση του κοινού σε δεδομένα 
για την αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα και ασφάλεια των φαρμάκων (και των 
παραλλαγών τους) τόσο πριν όσο και μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά.

Τροπολογία 39
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι ορισμένοι περιορισμοί 
στις δυνατότητες των φαρμακευτικών 
εταιρειών να παρέχουν πληροφορίες 
οφείλονται στο γεγονός ότι η διάκριση 
μεταξύ των εννοιών της διαφήμισης και 
της ενημέρωσης δεν ερμηνεύεται 
ομοιόμορφα σε όλη την Κοινότητα.

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι η διάκριση μεταξύ των 
εννοιών της διαφήμισης και της 
ενημέρωσης δεν είναι σαφής σε όλη την
Ένωση και ότι αυτό δημιούργησε 
καταστάσεις στις οποίες το ευρύ κοινό 
είναι εκτεθειμένο σε συγκαλυμμένη 
διαφήμιση.

Or. fr

Τροπολογία 40
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι ορισμένοι περιορισμοί 
στις δυνατότητες των φαρμακευτικών 
εταιρειών να παρέχουν πληροφορίες 
οφείλονται στο γεγονός ότι η διάκριση 
μεταξύ των εννοιών της διαφήμισης και 
της ενημέρωσης δεν ερμηνεύεται 
ομοιόμορφα σε όλη την Κοινότητα.

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι ορισμένοι περιορισμοί 
στις δυνατότητες των φαρμακευτικών 
εταιρειών να παρέχουν πληροφορίες 
οφείλονται στο γεγονός ότι η διάκριση 
μεταξύ των εννοιών της διαφήμισης και 
της ενημέρωσης δεν ερμηνεύεται 
ομοιόμορφα σε όλη την Κοινότητα. Κάθε 
έννοια πρέπει να ορίζεται και να 
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ερμηνεύεται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια του ασθενούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση στις πληροφορίες και η ασφάλεια του ασθενούς για όλους 
τους ασθενείς της ΕΕ και για να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία, έχει μεγάλη σημασία να γίνει 
σαφής διάκριση ανάμεσα στο τι αντιπροσωπεύει η "πληροφορία" και τι η "διαφήμιση". Είναι 
σημαντικό να υπάρχει εναρμονισμένη κατανόηση και ερμηνεία αυτών των εννοιών σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 41
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι ορισμένοι περιορισμοί 
στις δυνατότητες των φαρμακευτικών 
εταιρειών να παρέχουν πληροφορίες 
οφείλονται στο γεγονός ότι η διάκριση 
μεταξύ των εννοιών της διαφήμισης και 
της ενημέρωσης δεν ερμηνεύεται 
ομοιόμορφα σε όλη την Κοινότητα.

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι η διάκριση μεταξύ των 
εννοιών της διαφήμισης και της 
ενημέρωσης δεν είναι σαφής σε όλη την 
Κοινότητα, με αποτέλεσμα το ευρύ κοινό 
να εκτίθεται σε συγκεκαλυμμένη 
διαφήμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφορά στην ερμηνεία των εννοιών της διαφήμισης και της ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει 
σε έκθεση του κοινού σε συγκαλυμμένη διαφήμιση.

Τροπολογία 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4



AM\817858EL.doc 13/197 PE441.215v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι ορισμένοι περιορισμοί 
στις δυνατότητες των φαρμακευτικών 
εταιρειών να παρέχουν πληροφορίες 
οφείλονται στο γεγονός ότι η διάκριση 
μεταξύ των εννοιών της διαφήμισης και 
της ενημέρωσης δεν ερμηνεύεται 
ομοιόμορφα σε όλη την Κοινότητα.

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι ορισμένοι περιορισμοί 
στις δυνατότητες των φαρμακευτικών 
εταιρειών να θέτουν πληροφορίες στη 
διάθεση των ασθενών και του γενικού 
κοινού οφείλονται στο γεγονός ότι η 
διάκριση μεταξύ των εννοιών της 
διαφήμισης και της ενημέρωσης δεν 
ερμηνεύεται ομοιόμορφα σε όλη την 
Κοινότητα.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή πρέπει να έχει ως βασική προτεραιότητα τον ασθενή. Πληροφορίες μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με φάρμακα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται στους 
ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την "αρχή της 
ζήτησης", κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις 
χρειάζονται (σε αντίθεση προς την" αρχή της προτροπής" κατά την οποία οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό).

Τροπολογία 43
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα διαφορετικά εθνικά μέτρα είναι, 
επίσης, πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στη 
σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
των φαρμάκων, καθώς η δυνατότητα που 
έχουν οι κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας 
ενός φαρμάκου για την παροχή
πληροφοριών σχετικά με το φάρμακο δεν 
είναι η ίδια σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ οι 
πληροφορίες που παρέχονται σε ένα 

(6) Τα διαφορετικά εθνικά μέτρα είναι, 
επίσης, πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στη 
σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
των φαρμάκων, καθώς η δυνατότητα που 
έχουν οι κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας 
ενός φαρμάκου για την κοινοποίηση
πληροφοριών σχετικά με το φάρμακο δεν 
είναι η ίδια σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ οι 
πληροφορίες που κοινοποιούνται σε ένα 
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κράτος μέλος είναι πιθανόν να έχουν 
συνέπειες σε άλλα κράτη μέλη. Ο 
αντίκτυπος αυτός θα είναι μεγαλύτερος 
στην περίπτωση φαρμάκων για τα οποία οι 
διαθέσιμες πληροφορίες (περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και φύλλο 
οδηγιών) είναι εναρμονισμένες σε 
κοινοτικό επίπεδο. Συμπεριλαμβάνονται τα 
φάρμακα που είναι εγκεκριμένα από τα 
κράτη μέλη δυνάμει του πλαισίου της 
αμοιβαίας αναγνώρισης του κεφαλαίου IV 
του τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

κράτος μέλος είναι πιθανόν να έχουν 
συνέπειες σε άλλα κράτη μέλη. Ο 
αντίκτυπος αυτός θα είναι μεγαλύτερος 
στην περίπτωση φαρμάκων για τα οποία οι 
διαθέσιμες πληροφορίες (περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και φύλλο 
οδηγιών) είναι εναρμονισμένες σε 
κοινοτικό επίπεδο. Συμπεριλαμβάνονται τα 
φάρμακα που είναι εγκεκριμένα από τα 
κράτη μέλη δυνάμει του πλαισίου της 
αμοιβαίας αναγνώρισης του κεφαλαίου IV 
του τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση θέτει το πρόβλημα του ορισμού της διαφήμισης και των "πληροφοριών" 
που παρέχονται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Είναι συνεπώς προτιμότερο να 
χρησιμοποιούμε τον όρο "κοινοποίηση" από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 44
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στην ενημέρωση και για να 
εξασφαλιστεί καλής ποιότητας, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση σχετικά 
με τα φάρμακα.

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στη σχετική, ανεξάρτητη και 
συγκριτική ενημέρωση για την υγεία και
να προστατευθούν οι ασθενείς από 
παραπλανητική ή μεροληπτική
ενημέρωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι χρήσιμες για τον ασθενή πληροφορίες σχετικά με τα θεραπευτικά μέσα πρέπει να είναι 
συγκριτικές, για να μπορούν οι ασθενείς να ενημερώνονται σχετικά με τις διάφορες 
θεραπευτικές αγωγές και το τί περιμένουν από αυτές, ώστε να επιλέγουν αφού ενημερωθούν (ή 
να συμμετέχουν στην επιλογή). Η απαγόρευση της διαφήμισης για τα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα πρέπει να ενισχυθεί και όχι να αποδυναμωθεί με το πρόσχημα της "ενημέρωσης". Τα 
κριτήρια περί "καλής ποιότητας", "αντικειμενικής" και "μη διαφημιστικής φύσης" ενημέρωσης 
είναι αόριστα και εντελώς μη ρεαλιστικά εάν η πηγή της "ενημέρωσης" είναι ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 45
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στην ενημέρωση και για να 
εξασφαλιστεί καλής ποιότητας, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση σχετικά 
με τα φάρμακα.

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στη σχετική, ανεξάρτητη και 
συγκριτική ενημέρωση για την υγεία και
να προστατευθούν οι ασθενείς από 
παραπλανητική ή μεροληπτική
ενημέρωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήσιμες για τον ασθενή πληροφορίες σχετικά με τα θεραπευτικά μέσα πρέπει να είναι 
συγκριτικές, για να μπορούν οι ασθενείς να ενημερώνονται σχετικά με τις διάφορες 
θεραπευτικές αγωγές και το τί περιμένουν από αυτές, ώστε να επιλέγουν αφού ενημερωθούν (ή 
να συμμετέχουν στην επιλογή). Η απαγόρευση της διαφήμισης για τα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα πρέπει να ενισχυθεί και όχι να αποδυναμωθεί με το πρόσχημα της "ενημέρωσης". Τα 
κριτήρια περί "καλής ποιότητας", "αντικειμενικής" και "μη διαφημιστικής φύσης" ενημέρωσης 
είναι αόριστα και μη ρεαλιστικά εάν η πηγή της "ενημέρωσης" είναι ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας.
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Τροπολογία 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στην ενημέρωση και για να 
εξασφαλιστεί καλής ποιότητας, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση σχετικά 
με τα φάρμακα.

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στην ενημέρωση και για να 
εξασφαλιστεί καλής ποιότητας, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση σχετικά 
με τα φάρμακα, με επίκεντρο τα 
συμφέροντα των ασθενών. Πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα στην εύκολη 
πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες, 
όπως μια περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 
φύλλο οδηγιών σε ηλεκτρονική και 
έντυπη μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να έχει ως επίκεντρο τον ασθενή. Πρέπει, ως εκ τούτου, να εστιάζεται στους 
ασθενείς και στα συμφέροντά τους. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι ασθενείς έχουν το 
δικαίωμα σε ορισμένες πληροφορίες μάλλον απ' ό, τι η φαρμακοβιομηχανία στη διάδοση 
πληροφοριών.

Τροπολογία 47
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στην ενημέρωση και για να 
εξασφαλιστεί καλής ποιότητας, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση σχετικά 
με τα φάρμακα.

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στην ενημέρωση και για να 
εξασφαλιστεί καλής ποιότητας, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση σχετικά 
με τα φάρμακα. Είναι επομένως 
απαραίτητοι κάποιοι πιστοποιημένοι και 
καταχωρημένοι δικτυακοί τόποι για 
ανεξάρτητη, αντικειμενική και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιστοποιημένοι και καταχωρημένοι δικτυακοί τόποι θα αποτελέσουν βασικό κανάλι παροχής 
ποιοτικής ενημέρωσης για την υγεία.

Τροπολογία 48
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι σημαντικές
πηγές ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα 
για το ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
πολιτών σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας 
μέσω των κατάλληλων διαύλων. Οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι οι κύριες πηγές 
ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα για το 
ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών 
σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας μέσω 
των κατάλληλων διαύλων. Οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας μπορεί να είναι 
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είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την παροχή συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την διάθεση συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης στρατηγικής για την 
"ενημέρωση των ασθενών" σχετικά με τα 
φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας σχετικά με τη 
διάθεση πληροφοριών εκ μέρους των 
κατόχων αδειών κυκλοφορίας δεν 
επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ των 
ασθενών και των ιατρών τους και πρέπει 
να συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών. 
Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η 
ακρίβεια των πληροφοριών με σκοπό την 
καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και, 
ως εκ τούτου, την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων όσον αφορά την υγεία 
των ασθενών. Οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά 
κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά κριτήρια ούτως ώστε το κοινό να είναι 
βέβαιο ότι οι πληροφορίες είναι έγκυρες.

Τροπολογία 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι σημαντικές
πηγές ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα 
για το ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
πολιτών σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας 
μέσω των κατάλληλων διαύλων. Οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την παροχή συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι οι κύριες πηγές 
ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα για το 
ευρύ κοινό. Ενώ διατίθενται ήδη πολλές 
ανεξάρτητες πληροφορίες για τα 
φάρμακα, παραδείγματος χάριν από τις 
εθνικές αρχές ή τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, η κατάσταση διαφέρει 
πάρα πολύ μεταξύ των κρατών μελών και 
μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων 
προϊόντων. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή πρέπει να καταβάλουν πολύ 
μεγαλύτερες προσπάθειες για να
διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών 
σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας μέσω 
των κατάλληλων διαύλων.

Or. en

Τροπολογία 50
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι σημαντικές
πηγές ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα 
για το ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
πολιτών σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας 
μέσω των κατάλληλων διαύλων. Οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι οι κύριες πηγές 
ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα για το 
ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών 
σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας μέσω 
των κατάλληλων διαύλων. Με την 
επιφύλαξη του σημαντικού ρόλου που 
διαδραματίζουν οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές και οι επαγγελματίες του τομέα της 
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φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την παροχή συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

υγείας ως προς την καλύτερη ενημέρωση 
των ασθενών και του κοινού, οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας μπορεί να είναι
συμπληρωματική πηγή πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για τη διάθεση συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι επαγγελματίες του 
τομέα υγείας είναι οι σημαντικότερες και κυριότερες πηγές έγκυρων και αντικειμενικών 
πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα, για τους ασθενείς και για το ευρύ κοινό. Κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας μπορούν να παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες, αλλά δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν τις εθνικές αρμόδιες αρχές ούτε τους επαγγελματίες του τομέα υγείας.

Τροπολογία 51
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι σημαντικές
πηγές ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα 
για το ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
πολιτών σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας 
μέσω των κατάλληλων διαύλων. Οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι οι κύριες πηγές 
ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα για το 
ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών 
σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας μέσω 
των κατάλληλων διαύλων. Η απαγόρευση 
της διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.
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συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την παροχή συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι νέες διατάξεις δεν συνεπάγονται αντικατάσταση της σχέσης 
ασθενούς - επαγγελματία της υγείας, αλλά απλώς την υποστήριξη της. Σε ένα εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό περιβάλλον οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει πάση θυσία να προωθούν τα 
προϊόντα τους ανεξάρτητα από άλλες προληπτικές ή θεραπευτικές επιλογές, οπότε οιαδήποτε 
"πληροφορία" παρέχουν θα είναι, εξ ορισμού, διαφημιστικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 52
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι σημαντικές
πηγές ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα 
για το ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
πολιτών σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας 
μέσω των κατάλληλων διαύλων. Οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την παροχή συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι οι κύριες πηγές 
ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα για το 
ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών 
σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας μέσω 
των κατάλληλων διαύλων. Οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας μπορεί να είναι 
πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την παροχή συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
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κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

Or. fr

Τροπολογία 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Με την επιφύλαξη του σημαντικού 
ρόλου που διαδραματίζουν οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές και οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας ως προς την καλύτερη 
ενημέρωση των ασθενών και του κοινού, 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
είναι συμπληρωματική πηγή 
πληροφοριών μη διαφημιστικού 
χαρακτήρα σχετικά με τα φάρμακά τους. 
Η παρούσα οδηγία πρέπει, συνεπώς, να
θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για τη 
διάθεση συγκεκριμένων πληροφοριών στο 
ευρύ κοινό σχετικά με τα φάρμακα από 
τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας. Η 
απαγόρευση της διαφήμισης που 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό σχετικά με 
φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να διατηρηθεί σε 
ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, 
διότι οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες 
επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
τη διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό 
και αφορά φάρμακα για τα οποία δεν 
απαιτείται ιατρική συνταγή.

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στην παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές από τον κάτοχο της άδειας 
εμπορικής διάθεσης, διότι οι ισχύοντες 
κοινοτικοί κανόνες επιτρέπουν, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, τη διαφήμιση που 
απευθύνεται στο κοινό και αφορά 
φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται 
ιατρική συνταγή.

Or. en

Τροπολογία 55
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, 
διότι οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες 
επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
τη διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό 
και αφορά φάρμακα για τα οποία δεν 
απαιτείται ιατρική συνταγή.

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, 
διότι οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες 
επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
τη διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό 
και αφορά φάρμακα για τα οποία δεν 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η παρούσα 
οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
επιτρέψουν, μέσω διαφόρων διαύλων και 
υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης 
εποπτείας, την παροχή από κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας ή τρίτο μέρος που 
ενεργεί εξ ονόματός του, ορισμένων 
πληροφοριών σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα χορηγούμενα με συνταγή στο 
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κοινό. Οι ανακοινώσεις που δεν 
εμπίπτουν στον προτεινόμενο Τίτλο VIIIa
επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν αποτελούν διαφήμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του πεδίου δράσης της πρότασης οδηγίας. Είναι σημαντικό η νέα νομοθεσία να μην 
απαγορεύει εκ λάθους ορισμένες ανακοινώσεις, π.χ. απαντήσεις σε έρευνες επαγγελματιών του 
κλάδου της υγείας για χρήσεις χωρίς άδεια.

Τροπολογία 56
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, 
διότι οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες 
επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
τη διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό 
και αφορά φάρμακα για τα οποία δεν 
απαιτείται ιατρική συνταγή.

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στη διάθεση 
πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή από 
τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, διότι 
οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες 
επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
τη διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό 
και αφορά φάρμακα για τα οποία δεν 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν το 
δικαίωμα οιουδήποτε ατόμου ή 
οργανισμού, ιδίως τον Τύπο ή ασθενείς 
και οργανώσεις ασθενών, να εκφράζουν 
τις απόψεις τους όσον αφορά φάρμακα 
που χορηγούνται μόνο με ιατρική 
συνταγή, υπό την προϋπόθεση ότι 
ενεργούν ανεξάρτητα και όχι αμέσως ή 
εμμέσως εξ ονόματος του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας, με τις οδηγίες αυτού 
ή προς το συμφέρον του και υπό την 
προϋπόθεση ότι αποκαλύπτουν την πηγή 
των πληροφοριών.
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Or. en

Τροπολογία 57
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να 
παρέχονται μόνο υψηλής ποιότητας 
πληροφορίες, μη διαφημιστικής φύσης, για 
τα οφέλη και τους κινδύνους από φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η 
ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών 
κατά τρόπο ώστε να αποκτήσουν οι 
ασθενείς περισσότερα δικαιώματα, οι 
επιλογές τους να γίνονται βάσει 
ενημέρωσης και να ενισχυθεί η 
ορθολογική χρήση των φαρμάκων.
Συνεπώς, οποιαδήποτε παροχή 
πληροφοριών στο κοινό για φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια.

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να 
παρέχονται μόνο υψηλής ποιότητας 
πληροφορίες, μη διαφημιστικής φύσης, για 
τα οφέλη και τους κινδύνους από φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η 
ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών 
κατά τρόπο ώστε να αποκτήσουν οι 
ασθενείς περισσότερα δικαιώματα, οι 
επιλογές τους να γίνονται βάσει 
ενημέρωσης και να ενισχυθεί η 
ορθολογική χρήση των φαρμάκων.
Συνεπώς, οποιαδήποτε παροχή 
πληροφοριών στο κοινό για φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια: να είναι αντικειμενικές 
και αμερόληπτες, να έχουν ως άξονα τον 
ασθενή, να βασίζονται σε στοιχεία, να 
είναι επικαιροποιημένες, αξιόπιστες, 
κατανοητές, προσιτές, διαφανείς, 
σχετικές με το αντικείμενο και να 
συνάδουν προς τις θεσμοθετημένες 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τριετής διεργασία του φόρουμ για τα φάρμακα - που περιελάμβανε εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων - έληξε με συμφωνία επί δέσμης κριτηρίων ποιότητας 
για τις πληροφορίες προς τους ασθενείς. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να περάσουν στο τρέχον 
νομοθετικό έργο. Παραδείγματα του πώς εφαρμόζονται οι αρχές ποιότητας στην πράξη 
δόθηκαν στη Διάσκεψη "Delivering for patients" (25 Μαρτίου 2009) και στο έγγραφο 
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αναφοράς του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών σχετικά με την ενημέρωση των ασθενών.

Τροπολογία 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να 
παρέχονται μόνο υψηλής ποιότητας 
πληροφορίες, μη διαφημιστικής φύσης, για 
τα οφέλη και τους κινδύνους από φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η 
ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών 
κατά τρόπο ώστε να αποκτήσουν οι 
ασθενείς περισσότερα δικαιώματα, οι 
επιλογές τους να γίνονται βάσει 
ενημέρωσης και να ενισχυθεί η 
ορθολογική χρήση των φαρμάκων.
Συνεπώς, οποιαδήποτε παροχή 
πληροφοριών στο κοινό για φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια.

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να 
παρέχονται μόνο υψηλής ποιότητας 
πληροφορίες, μη διαφημιστικής φύσης, για 
τα οφέλη και τους κινδύνους από φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η 
ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών 
κατά τρόπο ώστε να αποκτήσουν οι 
ασθενείς περισσότερα δικαιώματα, οι 
επιλογές τους να γίνονται βάσει 
ενημέρωσης και να ενισχυθεί η 
ορθολογική χρήση των φαρμάκων.
Συνεπώς, οιεσδήποτε πληροφορίες προς 
το κοινό για φάρμακα που χορηγούνται 
μόνο με ιατρική συνταγή πρέπει να έχουν 
εγκριθεί προηγουμένως από τις αρμόδιες 
αρχές και να παρέχονται μόνον υπό την 
εγκριθείσα μορφή.

Or. en

Τροπολογία 59
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να 
παρέχονται μόνο υψηλής ποιότητας
πληροφορίες, μη διαφημιστικής φύσης,

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να 
παρέχονται μόνον αξιόπιστες και 
συγκριτικές πληροφορίες για τα οφέλη και 
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για τα οφέλη και τους κινδύνους από 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή. Η ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
ασθενών κατά τρόπο ώστε να αποκτήσουν 
οι ασθενείς περισσότερα δικαιώματα, οι 
επιλογές τους να γίνονται βάσει 
ενημέρωσης και να ενισχυθεί η 
ορθολογική χρήση των φαρμάκων.
Συνεπώς, οποιαδήποτε παροχή 
πληροφοριών στο κοινό για φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια.

τους κινδύνους από φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή, 
χρησιμοποιώντας ιδίως την κοινοτική 
βάση δεδομένων στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) 
και 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού 
(EΚ) αριθ.726/2004 (στο εξής "βάση 
δεδομένων Eudrapharm"). Η ενημέρωση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και 
τις προσδοκίες των ασθενών κατά τρόπο 
ώστε να αποκτήσουν οι ασθενείς 
περισσότερα δικαιώματα, οι επιλογές τους 
να γίνονται βάσει ενημέρωσης και να 
ενισχυθεί η ορθολογική χρήση των 
φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει πάση θυσία να 
προωθούν τα προϊόντα τους ανεξάρτητα από άλλες προληπτικές ή θεραπευτικές επιλογές, οπότε 
οιαδήποτε "πληροφορία" παρέχουν θα είναι, εξ ορισμού, διαφημιστικού χαρακτήρα. Οι 
χρήσιμες για τον ασθενή πληροφορίες πρέπει να είναι συγκριτικές για να μπορούν οι χρήστες να 
αναλύουν τις ανησυχίες τους, να αποκτούν μια ρεαλιστική ιδέα για την εξέλιξη της κατάστασης 
της υγείας τους, να κατανοούν πότε χρειάζονται περαιτέρω διερευνήσεις, να γνωρίζουν ποιες 
θεραπευτικές αγωγές υπάρχουν και τι μπορούν να περιμένουν από αυτές.

Τροπολογία 60
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να 
παρέχονται μόνο υψηλής ποιότητας 
πληροφορίες, μη διαφημιστικής φύσης, για 
τα οφέλη και τους κινδύνους από φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η 
ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών 
κατά τρόπο ώστε να αποκτήσουν οι 
ασθενείς περισσότερα δικαιώματα, οι 

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι είναι προσιτές μόνο 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες, μη 
διαφημιστικής φύσης, για τα οφέλη και 
τους κινδύνους από φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η ενημέρωση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και 
τις προσδοκίες των ασθενών κατά τρόπο 
ώστε να αποκτήσουν οι ασθενείς 
περισσότερα δικαιώματα, οι επιλογές τους 
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επιλογές τους να γίνονται βάσει 
ενημέρωσης και να ενισχυθεί η 
ορθολογική χρήση των φαρμάκων.
Συνεπώς, οποιαδήποτε παροχή 
πληροφοριών στο κοινό για φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια.

να γίνονται βάσει ενημέρωσης και να 
ενισχυθεί η ορθολογική χρήση των 
φαρμάκων. Συνεπώς, οποιαδήποτε παροχή 
πληροφοριών στο κοινό για φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια.

Or. fr

Τροπολογία 61
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να
παρέχονται μόνο υψηλής ποιότητας
πληροφορίες, μη διαφημιστικής φύσης,
για τα οφέλη και τους κινδύνους από 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή. Η ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 
ασθενών κατά τρόπο ώστε να αποκτήσουν 
οι ασθενείς περισσότερα δικαιώματα, οι 
επιλογές τους να γίνονται βάσει 
ενημέρωσης και να ενισχυθεί η 
ορθολογική χρήση των φαρμάκων.
Συνεπώς, οποιαδήποτε παροχή 
πληροφοριών στο κοινό για φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια.

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να
διατίθενται μόνον επίσημες πληροφορίες 
για τα οφέλη και τους κινδύνους από
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή, ιδίως μέσω 
της κοινοτικής βάσης δεδομένων στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 57 
παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) και 57 
παράγραφος 2 του Κανονισμού (EΚ) 
αριθ.726/2004 (στο εξής "βάση 
δεδομένων Eudrapharm"). Η ενημέρωση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και 
τις προσδοκίες των ασθενών κατά τρόπο 
ώστε να αποκτήσουν οι ασθενείς 
περισσότερα δικαιώματα, οι επιλογές τους 
να γίνονται βάσει ενημέρωσης και να 
ενισχυθεί η ορθολογική χρήση των 
φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή πληροφοριών πρέπει να περιορισθεί σε επίσημα έγγραφα. Τούτο καθιστά περιττή την 
παραπομπή σε κριτήρια ποιότητας.
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Τροπολογία 62
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης από 
τη διαφήμιση, πρέπει να καθοριστούν τα 
είδη πληροφοριών που μπορούν να
παρέχονται. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να
διαχέουν το περιεχόμενο των 
εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του 
φύλλου οδηγιών, δηλαδή να παρέχουν 
ενημέρωση συμβατή με τα εν λόγω 
έγγραφα χωρίς να υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία τους, καθώς και άλλες σαφώς 
καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο.

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας θέτουν στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων μόνον υψηλής 
ποιότητας πληροφορίες και για να υπάρξει 
διάκριση μεταξύ των πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης από τη διαφήμιση, 
πρέπει να καθοριστούν τα είδη 
πληροφοριών που μπορούν να τίθενται 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Είναι 
σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ότι οι κάτοχοι
άδειας κυκλοφορίας μπορούν να
διαθέτουν το περιεχόμενο των 
εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του 
φύλλου οδηγιών και τις δημόσιες εκθέσεις 
αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα έπρεπε να αφορά τα δικαιώματα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας και μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες και όχι το δικαίωμα της βιομηχανίας 
να κοινοποιεί απευθείας στο κοινό πληροφορίες για τα προϊόντα της.

Τροπολογία 63
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον
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υψηλής ποιότητας πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης από 
τη διαφήμιση, πρέπει να καθοριστούν τα 
είδη πληροφοριών που μπορούν να 
παρέχονται. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να
διαχέουν το περιεχόμενο των 
εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του 
φύλλου οδηγιών, δηλαδή να παρέχουν 
ενημέρωση συμβατή με τα εν λόγω 
έγγραφα χωρίς να υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία τους, καθώς και άλλες σαφώς 
καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο.

επικυρωμένες πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης από 
τη διαφήμιση, είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να
θέτουν στην διάθεση των ενδιαφερομένων 
την τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση 
των εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του
εγκεκριμένου φύλλου οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να επιτρέπεται στην φαρμακοβιομηχανία να συντάσσει έγγραφα χρησιμοποιώντας μόνον 
μερικά από τα στοιχεία της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος(ΠΧΠ), 
αποσυνδεδεμένα από τα άλλα στοιχεία που χρειάζονται για την πλήρη κατανόησή τους, και να 
παράγει μη εξειδικευμένα φύλλα οδηγιών, είναι αναποτελεσματικό. Επιπλέον, ενδεχομένως 
δημιουργήσει σύγχυση η κυκλοφορία δύο τύπων φύλλων οδηγιών, ο ένας ο εγκεκριμένος και ο 
άλλος, η αναδιατυπωμένη εκδοχή του παρασκευαστή.  Ο κίνδυνος συνίσταται στο ότι θα 
οδηγήσει στη διάδοση στο κοινό διαφημιστικής πληροφόρησης για φάρμακα που χορηγούνται 
μόνο με ιατρική συνταγή και σε διοικητική επιβάρυνση για τις αρχές του τομέα της υγείας.

Τροπολογία 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης από 
τη διαφήμιση, πρέπει να καθοριστούν τα 
είδη πληροφοριών που μπορούν να

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας θέτουν στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων μόνον υψηλής 
ποιότητας πληροφορίες και για να υπάρξει 
διάκριση μεταξύ των πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης από τη διαφήμιση, 
πρέπει να καθοριστούν τα είδη 



AM\817858EL.doc 31/197 PE441.215v02-00

EL

παρέχονται. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να
διαχέουν το περιεχόμενο των 
εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του 
φύλλου οδηγιών, δηλαδή να παρέχουν
ενημέρωση συμβατή με τα εν λόγω 
έγγραφα χωρίς να υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία τους, καθώς και άλλες σαφώς 
καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο.

πληροφοριών που μπορούν να τίθενται 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Είναι 
σκόπιμο να επιτραπεί στους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας να θέτουν στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων το 
περιεχόμενο των εγκεκριμένων 
περιλήψεων των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και του φύλλου οδηγιών, 
δηλαδή να διαθέτουν ενημέρωση συμβατή 
με τα εν λόγω έγγραφα χωρίς να 
υπερβαίνουν τα βασικά στοιχεία τους, 
καθώς και άλλες σαφώς καθορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με το φάρμακο.
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή πρέπει να έχει ως βασική προτεραιότητα τον ασθενή. Πληροφορίες μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με φάρμακα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται στους 
ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την "αρχή της 
ζήτησης", κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν/έχει πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις 
χρειάζονται/-εται (σε αντίθεση προς την "αρχή της αυτοπροαίρετης προσφοράς" κατά την οποία 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό).

Τροπολογία 65
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης από 
τη διαφήμιση, πρέπει να καθοριστούν τα 
είδη πληροφοριών που μπορούν να 
παρέχονται. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να 
διαχέουν το περιεχόμενο των 

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης από 
τη διαφήμιση, πρέπει να καθοριστούν τα 
είδη πληροφοριών που μπορούν να 
παρέχονται. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να 
διαχέουν το περιεχόμενο των 
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εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του 
φύλλου οδηγιών, δηλαδή να παρέχουν 
ενημέρωση συμβατή με τα εν λόγω 
έγγραφα χωρίς να υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία τους, καθώς και άλλες σαφώς 
καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο.

εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 
φυλλάδιο οδηγιών για τον ασθενή

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ασαφές, πρέπει να καταστεί πιο συγκεκριμένο και απτό.

Τροπολογία 66
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον
υψηλής ποιότητας πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης 
από τη διαφήμιση, πρέπει να 
καθοριστούν τα είδη πληροφοριών που 
μπορούν να παρέχονται. Είναι σκόπιμο να 
επιτραπεί στους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας να διαχέουν το περιεχόμενο
των εγκεκριμένων περιλήψεων των
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του
φύλλου οδηγιών, δηλαδή να παρέχουν 
ενημέρωση συμβατή με τα εν λόγω 
έγγραφα χωρίς να υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία τους, καθώς και άλλες σαφώς 
καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο.

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον
επικυρωμένες θεσμοθετημένες
πληροφορίες, είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να
θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
τις εγκεκριμένες περιλήψεις των
χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 
εγκεκριμένο φύλλο οδηγιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία πρέπει μόνον να θέτει τις πληροφορίες στη διάθεση των ενδιαφερομένων όχι να 
τις διαδίδει. Η πρόταση πρέπει να αφορά το δικαίωμα των ασθενών στην πρόσβαση σε επίσημα 
έγγραφα. Δεν πρέπει να επιτρέπει στη βιομηχανία να παρέχει μη εξειδικευμένες πληροφορίες.

Τροπολογία 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης από 
τη διαφήμιση, πρέπει να καθοριστούν τα 
είδη πληροφοριών που μπορούν να 
παρέχονται. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να 
διαχέουν το περιεχόμενο των 
εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του 
φύλλου οδηγιών, δηλαδή να παρέχουν 
ενημέρωση συμβατή με τα εν λόγω 
έγγραφα χωρίς να υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία τους, καθώς και άλλες σαφώς 
καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο.

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες
εγκεκριμένες από αρμόδια αρχή υπό 
εγκεκριμένη μορφή και προκειμένου να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης από 
τη διαφήμιση, πρέπει να καθοριστούν τα 
είδη πληροφοριών που μπορούν να 
παρέχονται. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να 
διαχέουν το περιεχόμενο των 
εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και τα 
φυλλάδια οδηγιών, περιλαμβανομένου του 
συνοπτικού πίνακα με τα υπέρ και τα 
κατά της χρήσης του φαρμάκου (drug-
fact-box).

Or. en

Τροπολογία 68
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι (11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
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άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης από 
τη διαφήμιση, πρέπει να καθοριστούν τα 
είδη πληροφοριών που μπορούν να
παρέχονται. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να
διαχέουν το περιεχόμενο των
εγκεκριμένων περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του 
φύλλου οδηγιών, δηλαδή να παρέχουν 
ενημέρωση συμβατή με τα εν λόγω 
έγγραφα χωρίς να υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία τους, καθώς και άλλες σαφώς 
καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο.

άδειας κυκλοφορίας θέτουν στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων μόνον υψηλής 
ποιότητας πληροφορίες και για να υπάρξει 
διάκριση μεταξύ των πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης από τη διαφήμιση, 
πρέπει να καθοριστούν τα είδη 
πληροφοριών που μπορούν να τίθενται 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Είναι 
σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ότι οι κάτοχοι
άδειας κυκλοφορίας μπορούν να θέτουν 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων το 
περιεχόμενο των εγκεκριμένων 
περιλήψεων των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, το φύλλο οδηγιών και τη 
δημόσια έκθεση αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αναδιατυπωμένη μορφή του φύλλου οδηγιών χρήσης (ΦΟΧ) κινδυνεύει να αποσπάσει την 
προσοχή από το πρωτότυπο - πρέπει να εστιάσουμε στην βελτίωση της αναγνωσιμότητας του 
επίσημου ΦΟΧ. 

Τροπολογία 69
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας παρέχουν μόνον 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες και για να 
υπάρξει διάκριση μεταξύ των 
πληροφοριών μη διαφημιστικής φύσης
από τη διαφήμιση, πρέπει να καθοριστούν 
τα είδη πληροφοριών που μπορούν να 
παρέχονται. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να
διαχέουν το περιεχόμενο των
εγκεκριμένων περιλήψεων των
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του

(11) Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας καθιστούν προσιτές
μόνον υψηλής ποιότητας μη διαφημιστικής 
φύσης πληροφορίες, πρέπει να 
καθοριστούν τα είδη πληροφοριών που 
μπορούν να παρέχονται. Είναι σκόπιμο να 
επιτραπεί στους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας να καθιστούν προσιτές τις 
πλέον πρόσφατες περιλήψεις των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του
φύλλου οδηγιών, που έχουν εγκριθεί από 
τις αρμόδιες αρχές
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φύλλου οδηγιών, δηλαδή να παρέχουν 
ενημέρωση συμβατή με τα εν λόγω 
έγγραφα χωρίς να υπερβαίνουν τα βασικά 
στοιχεία τους, καθώς και άλλες σαφώς 
καθορισμένες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν 
εκτεταμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες. Δεν πρέπει να τους επιτρέπεται να παρέχουν 
ελλιπείς πληροφορίες.

Τροπολογία 70
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παροχή πληροφοριών στο κοινό
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να γίνεται μέσω 
ειδικών διαύλων επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και 
έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία, για
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
υπονόμευσης της αποτελεσματικότητας 
της απαγόρευσης της διαφήμισης από μη 
ζητηθείσα παροχή πληροφοριών στο κοινό.
Όταν οι πληροφορίες παρέχονται μέσω της 
τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, οι ασθενείς 
δεν προστατεύονται από μη ζητηθείσα 
πληροφόρηση και η παροχή τέτοιου είδους 
πληροφοριών δεν πρέπει να επιτρέπεται.

(12) Η θέση πληροφοριών στη διάθεση 
του κοινού για φάρμακα που χορηγούνται 
μόνο με ιατρική συνταγή πρέπει να γίνεται 
μέσω ειδικών διαύλων επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας, των 
επισήμως επικυρωμένων διαδικτυακών 
τόπων, των εγχειριδίων ενημέρωσης και 
των ιατρικών εφημερίδων για να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπονόμευσης 
της αποτελεσματικότητας της 
απαγόρευσης της διαφήμισης από μη 
ζητηθείσα παροχή πληροφοριών στο κοινό.
Όταν οι πληροφορίες τίθενται στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας μέσω της 
τηλεόρασης του ραδιοφώνου, ή 
εφημερίδων, περιοδικών και παρεμφερών 
δημοσιεύσεων, οι ασθενείς δεν 
προστατεύονται από μη ζητηθείσα 
πληροφόρηση και η προσφορά τέτοιου 
είδους πληροφοριών δεν πρέπει να 
επιτρέπεται.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο έχει καταστεί σημαντικό και ισχυρό εργαλείο για τους αναζητούντες πληροφορίες· 
το 2006 περίπου 80% των χρηστών του Διαδικτύου είχε αναζητήσει ηλεκτρονικά πληροφορίες 
για την υγεία. Οι ασθενείς χρησιμοποιούν επίσης το Διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με το 
πώς ζει κανείς με ασθένειες που δεν παρέχονται από συμβατικούς παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης. Για την κάλυψη της ανάγκης των ασθενών πρέπει να συσταθούν επισήμως 
επικυρωμένες ιστοσελίδες με θέμα την υγεία στις γλώσσες των κρατών μελών, με σήμα 
ποιότητας. Τα εγχειρίδια με πληροφορίες για την υγεία πρέπει να συμπληρώνουν τις 
πληροφορίες που λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τις 
πληροφορίες που διατίθενται στο Διαδίκτυο.

Τροπολογία 71
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παροχή πληροφοριών στο κοινό για 
φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική 
συνταγή πρέπει να γίνεται μέσω ειδικών 
διαύλων επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και 
έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία, για
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
υπονόμευσης της αποτελεσματικότητας 
της απαγόρευσης της διαφήμισης από μη 
ζητηθείσα παροχή πληροφοριών στο 
κοινό. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται 
μέσω της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, 
οι ασθενείς δεν προστατεύονται από μη 
ζητηθείσα πληροφόρηση και η παροχή 
τέτοιου είδους πληροφοριών δεν πρέπει να 
επιτρέπεται.

(12) Η κοινοποίηση πληροφοριών στο 
κοινό για φάρμακα που χορηγούνται μόνο 
με ιατρική συνταγή από κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας πρέπει να γίνεται γραπτώς
μέσω ειδικών διαύλων επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου για 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
υπονόμευσης της αποτελεσματικότητας 
της απαγόρευσης της διαφήμισης από μη 
ζητηθείσα κοινοποίηση πληροφοριών στο 
κοινό. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται 
μέσω τηλεόρασης, διαδικτυακών 
τηλεοπτικών σταθμών, υλικών 
βιντεοεκπομπής, εφημερίδων, περιοδικών 
και παρόμοιων δημοσιεύσεων, ή 
ραδιοφώνου, οι ασθενείς δεν 
προστατεύονται από μη ζητηθείσα
κοινοποίηση και η παροχή τέτοιου είδους 
πληροφοριών δεν πρέπει να επιτρέπεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση θέτει το πρόβλημα του ορισμού της διαφήμισης και των "πληροφοριών" 
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που παρέχονται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας· είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε 
τον όρο "κοινοποίηση" από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Πληροφορίες στο κοινό για 
φάρμακα από κατόχους αδειών κυκλοφορίας πρέπει να παρέχονται μόνον γραπτώς για να 
επιτρέπεται η παρακολούθηση. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται μέσω της τηλεόρασης, των 
διαδικτυακών τηλεοπτικών σταθμών, του ραδιοφώνου ή έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία, 
οι ασθενείς δεν προστατεύονται από μη ζητηθείσα πληροφόρηση και η παροχή τέτοιου είδους 
πληροφοριών δεν πρέπει να επιτρέπεται. Οι βιντεοεκπομπές στο Διαδίκτυο τείνουν να 
επιτρέπουν τη συγκαλυμμένη διαφήμιση και δεν πρέπει να επιτρέπονται.

Τροπολογία 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παροχή πληροφοριών στο κοινό για 
φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική 
συνταγή πρέπει να γίνεται μέσω ειδικών 
διαύλων επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και 
έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία, για 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
υπονόμευσης της αποτελεσματικότητας 
της απαγόρευσης της διαφήμισης από μη 
ζητηθείσα παροχή πληροφοριών στο κοινό.
Όταν οι πληροφορίες παρέχονται μέσω της 
τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, οι ασθενείς 
δεν προστατεύονται από μη ζητηθείσα 
πληροφόρηση και η παροχή τέτοιου είδους 
πληροφοριών δεν πρέπει να επιτρέπεται.

(12) Η παροχή πληροφοριών στο κοινό για 
φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική 
συνταγή οι οποίες έχουν εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές πρέπει να γίνεται μέσω 
ειδικών διαύλων επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και 
έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία, από 
τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας για 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
υπονόμευσης της αποτελεσματικότητας 
της απαγόρευσης της διαφήμισης από μη 
ζητηθείσα παροχή πληροφοριών στο κοινό.
Όταν οι πληροφορίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας μέσω της 
τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, ή 
εφημερίδων, περιοδικών και παρεμφερών 
δημοσιεύσεων, οι ασθενείς δεν 
προστατεύονται από μη ζητηθείσα 
πληροφόρηση και η προσφορά τέτοιου 
είδους πληροφοριών δεν πρέπει να 
επιτρέπεται.

Or. en
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Τροπολογία 73
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παροχή πληροφοριών στο κοινό
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να γίνεται μέσω 
ειδικών διαύλων επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και 
έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία, για 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
υπονόμευσης της αποτελεσματικότητας 
της απαγόρευσης της διαφήμισης από μη 
ζητηθείσα παροχή πληροφοριών στο κοινό.
Όταν οι πληροφορίες παρέχονται μέσω
της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, οι 
ασθενείς δεν προστατεύονται από μη 
ζητηθείσα πληροφόρηση και η παροχή
τέτοιου είδους πληροφοριών δεν πρέπει να 
επιτρέπεται.

(12) Η θέση πληροφοριών στη διάθεση 
του κοινού για φάρμακα που χορηγούνται 
μόνο με ιατρική συνταγή πρέπει να γίνεται
μόνον από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας μέσω ειδικών διαύλων 
επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένου του 
διαδικτύου και έντυπων δημοσιεύσεων για 
την υγεία, για να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο υπονόμευσης της 
αποτελεσματικότητας της απαγόρευσης 
της διαφήμισης από μη ζητηθείσα παροχή 
πληροφοριών στο κοινό. Όταν οι 
πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας μέσω τηλεόρασης, 
διαδικτυακών τόπων, ραδιοφώνου, ή
εφημερίδων, περιοδικών και παρεμφερών 
δημοσιεύσεων, οι ασθενείς δεν 
προστατεύονται από μη ζητηθείσα 
πληροφόρηση και η θέση στη διάθεση
τέτοιου είδους πληροφοριών δεν πρέπει να 
επιτρέπεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην απαρίθμηση πρέπει να προστεθούν οι "διαδικτυακοί τόποι" καθώς πρόκειται για έναν από 
τους πιο σημαντικούς και αποτελεσματικούς τρόπους μαζικής κοινοποίησης.

Τροπολογία 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το Διαδίκτυο συνιστά πολύ 
σημαντική πηγή πληροφοριών για έναν 
αυξανόμενο αριθμό ασθενών. Η τάση 
αυτή θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα 
κατά τα προσεχή έτη. Με σκοπό την 
προσαρμογή στην εξέλιξη αυτή και για να 
προωθηθεί η αυξανόμενη σημασία της 
τηλε-ιατρικής ("e-health"), πληροφορίες 
σχετικά με φάρμακα θα πρέπει να 
διατίθενται επίσης μέσω ανεξάρτητων 
εθνικών διαδικτυακών τόπων για την 
υγεία. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι πρέπει να 
παρακολουθούνται από αρμόδιες αρχές 
στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη, σε
συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς, 
όπως επαγγελματίες του τομέα υγείας ή 
οργανώσεις ασθενών, πρέπει να είναι 
υπεύθυνα για τη διαχείριση των 
διαδικτυακών αυτών τόπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο έχει καταστεί σημαντική και ισχυρή πηγή πληροφοριών. Δεδομένου ότι η 
εσφαλμένη ενημέρωση μέσω του Διαδικτύου μπορεί να είναι επιβλαβής, υφίσταται επείγουσα 
ανάγκη για ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών και για τη δημιουργία επισήμως 
επικυρωμένων ιατρικών διαδικτυακών τόπων. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες στους δικτυακούς αυτούς τόπους είναι ανεξάρτητες και αντικειμενικές, τα κράτη 
μέλη θα είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των πληροφοριών αυτών. Εφόσον η ενημέρωση πρέπει 
να είναι φιλική προς τον ασθενή, επαγγελματίες του τομέα υγείας και οργανώσεις ασθενών 
πρέπει να συμμετέχουν στη δημιουργία και διαχείριση των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Τροπολογία 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών (14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
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για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν 
μόνο τις πληροφορίες που 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. H
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόμενο 
των πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί
από τις αρμόδιες αρχές ή εάν εφαρμόζεται 
διαφορετικός μηχανισμός για να 
εξασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο επαρκούς 
και αποτελεσματικής παρακολούθησης.

για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν 
μόνο τις πληροφορίες που 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους. Πρέπει να παρέχονται μόνον 
οι πληροφορίες οι οποίες έχουν εγκριθεί 
προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές και
μόνον υπό την εγκριθείσα μορφή.

Or. en

Τροπολογία 76
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν 
μόνο τις πληροφορίες που 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. H 
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόμενο 
των πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί 

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για εγκεκριμένα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή
δυνάμει της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας παρέχουν μόνο τις 
πληροφορίες που συμμορφώνονται με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης πρέπει να 
τίθενται σε εφαρμογή διαδικασίες μέσω 
των οποίων οι κάτοχοι της άδειας 
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από τις αρμόδιες αρχές ή εάν εφαρμόζεται 
διαφορετικός μηχανισμός για να 
εξασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο επαρκούς 
και αποτελεσματικής παρακολούθησης.

κυκλοφορίας μπορούν να 
εκπροσωπούνται και να ακούγονται κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης της 
περίπτωσής τους. H παρακολούθηση 
πρέπει να βασίζεται στον έλεγχο των 
πληροφοριών πριν από την παροχή τους, 
εκτός εάν το περιεχόμενο των 
πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές ή εάν εφαρμόζεται 
διαφορετικός μηχανισμός για να 
εξασφαλιστεί επαρκής, αποτελεσματική 
και ανεξάρτητη παρακολούθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας με το να τονίζει ότι η παροχή 
πληροφοριών για ορισμένους τύπους ή ομάδες φαρμάκων δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία 
αυτή. Για ορισμένους τύπους πληροφοριών η διάκριση μεταξύ διαφήμισης και πληροφοριών 
χωρίς διαφημιστικό χαρακτήρα είναι πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Πρέπει αυτοί οι τύποι 
πληροφοριών να υπόκεινται σε έγκριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές πριν από την παροχή 
τους. Πρέπει να καθιερωθούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελεγχόμενοι από τις αρχές ακόμη κι όταν 
άλλος οργανισμός αναλαμβάνει την παρακολούθηση της ενημέρωσης.

Τροπολογία 77
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν 
μόνο τις πληροφορίες που 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. H 
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν 
μόνο τις πληροφορίες που 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Αυτοί οι 
κανόνες πρέπει να είναι εναρμονισμένοι 
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έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόμενο 
των πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές ή εάν εφαρμόζεται 
διαφορετικός μηχανισμός για να 
εξασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο επαρκούς 
και αποτελεσματικής παρακολούθησης.

σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεκτικότητα. H 
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόμενο 
των πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές ή εάν εφαρμόζεται 
διαφορετικός μηχανισμός για να 
εξασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο επαρκούς 
και αποτελεσματικής παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 78
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν
μόνο τις πληροφορίες που 
συμμορφώνεται με την οδηγία
2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. H 
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόμενο 
των πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές ή εάν εφαρμόζεται 
διαφορετικός μηχανισμός για να 
εξασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο επαρκούς 
και αποτελεσματικής παρακολούθησης.

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας θέτουν στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων μόνο το 
υλικό που συμμορφώνεται με τον Τίτλο 
VIIIα της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να θεσπίζουν κανόνες για την 
εφαρμογή αποτελεσματικών ανεξάρτητων
μηχανισμών παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. H 
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόμενο 
των πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας πρέπει να είναι προσβάσιμα από εκείνους που αναζητούν τέτοιου είδους 
πληροφορίες οι ίδιοι· δηλ. πρέπει να εφαρμόζεται η "αρχή της ζήτησης". Τα μέτρα που 
προορίζονταν για τον εκ των υστέρων έλεγχο της άμεσης προς το καταναλωτή διαφήμισης στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και της άμεσης προς τον χορηγούντα συνταγή διαφήμισης στην Ευρώπη, 
έχουν σαφώς αποτύχει. Οι αρμόδιοι ρυθμιστικοί οργανισμοί τείνουν να εντοπίζουν τις 
παραβάσεις πολύ αργά, συχνά όταν η ζημιά έχει ήδη γίνει, και έχουν δυσκολίες στην επιβολή 
κυρώσεων.

Τροπολογία 79
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν
μόνο τις πληροφορίες που 
συμμορφώνονται με την οδηγία
2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. H
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόμενο 
των πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές ή εάν 
εφαρμόζεται διαφορετικός μηχανισμός 
για να εξασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο 
επαρκούς και αποτελεσματικής 
παρακολούθησης.

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας θέτουν στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων μόνο το 
υλικό που συμμορφώνεται με τον Τίτλο 
VIIIα της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να θεσπίζουν κανόνες για την 
εφαρμογή αποτελεσματικών ανεξάρτητων
μηχανισμών παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Η
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Τίτλος VIIIα είναι η σωστή παραπομπή για τις πληροφορίες που θέτουν στη διάθεση των 
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ενδιαφερομένων οι επιχειρήσεις. Όταν τα έγγραφα που θέτουν στην διάθεση των 
ενδιαφερομένων οι επιχειρήσεις περιορίζονται σε επίσημα έγγραφα, η παρακολούθηση είναι 
πολύ ευκολότερη.

Τροπολογία 80
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν
μόνο τις πληροφορίες που 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. H 
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόμενο 
των πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές ή εάν εφαρμόζεται 
διαφορετικός μηχανισμός για να 
εξασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο επαρκούς 
και αποτελεσματικής παρακολούθησης.

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας θέτουν στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων μόνο τις 
πληροφορίες που συμμορφώνονται με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών και αποδοτικών
μηχανισμών παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και 
μηχανισμών αποζημίωσης για τους 
καταναλωτές. H παρακολούθηση πρέπει 
να βασίζεται στον έλεγχο των 
πληροφοριών πριν από την παροχή τους, 
εκτός εάν το περιεχόμενο των 
πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πρέπει να αφορά τα δικαιώματα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας, μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες και όχι το δικαίωμα της βιομηχανίας να 
κοινοποιεί απευθείας στο κοινό πληροφορίες για τα προϊόντα της. Το σύστημα παρακολούθησης 
πρέπει να είναι ισχυρό, αποτελεσματικό αλλά και αποδοτικό. Είναι απαραίτητο να επινοηθούν 
επίσης αποτελεσματικές και φιλικές για τον καταναλωτή διαδικασίες υποβολής παραπόνων και 
μηχανισμοί αποζημίωσης. (Σημ. η τελευταία τροποποίηση δεν αφορά την ελληνική γλώσσα).
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Τροπολογία 81
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Η Επιτροπή πρέπει να ζητεί τη 
γνώμη των οργανώσεων των ασθενών και 
των επαγγελματιών του τομέα της υγείας 
επί θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση 
της παρούσας οδηγίας και την εφαρμογή 
της από τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απόψεις των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σχετικά με την εκτέλεση και την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 82
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο – 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Το άρθρο 1, παράγραφος 26, 
αντικαθίσταται ως εξής:
"26. Φύλλο οδηγιών για τον ασθενή: το 
ενημερωτικό έντυπο για τον ασθενή, το 
οποίο συνοδεύει το φάρμακο και το 
οποίο αντιστοιχεί στις πραγματικές 
ανάγκες που έχουν οι ασθενείς. Οι 
οργανώσεις ασθενών συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη και επανεξέταση των 
πληροφοριών από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ αιτιολογική σκέψη 2.

Τροπολογία 83
Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 86, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
τίτλου, ως "διαφήμιση των φαρμάκων" 
νοείται οποιαδήποτε μορφή παροχής 
πληροφοριών για προσέλκυση 
πελατείας, πρόβλεψης ή προτροπής που 
αποσκοπεί στην προώθηση της 
χορήγησης συνταγών, της προμήθειας, 
της πώλησης ή της κατανάλωσης 
φαρμάκων περιλαμβάνει ιδίως:
- τη διαφήμιση των φαρμάκων που 
απευθύνεται στο κοινό, 
περιλαμβανομένων των ανακοινώσεων σε 
ιστολόγια (blogs) και διαδικτυακούς 
τόπους, των κοινωνικών ηλεκτρονικών 
μέσων (το αποκαλούμενο 'buzz 
marketing') από τους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας είτε άμεσα είτε έμμεσα 
μέσω τρίτου,
- τη διαφήμιση των φαρμάκων που 
απευθύνεται στα άτομα που είναι 
εξουσιοδοτημένα να χορηγούν τις 
σχετικές συνταγές ή να προμηθεύουν τα 
φάρμακα,
- την επίσκεψη ιατρικών επισκεπτών σε 
άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να 
χορηγούν ιατρικές συνταγές ή να 
προμηθεύουν φάρμακα,
- την προμήθεια δειγμάτων,
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- την προτροπή για [...] τη χορήγηση 
ιατρικών συνταγών, παροχή ή, για τους 
πολίτες, τους ασθενείς και τους 
παρέχοντες σε αυτούς φροντίδα, τη 
χρήση φαρμάκων μέσω της παροχής, της 
προσφοράς ή της υπόσχεσης 
πλεονεκτημάτων, χρηματικών ή εις 
είδος, εκτός αν η πραγματική αξία τους 
είναι ελάχιστη,
- την προσέλκυση της προσοχής του 
ευρύτερου κοινού σε κάποιο συγκεκριμένο 
φάρμακο ή σε θεραπευτική κατηγορία 
φαρμάκων βάσει θεραπευτικών ενδείξεων 
ή σημείων και συμπτωμάτων,
- τη χορηγία συναντήσεων εμπορικής 
προώθησης στις οποίες παρίστανται 
άτομα εξουσιοδοτημένα να διαθέτουν 
φάρμακα ή να χορηγούν τις σχετικές 
συνταγές,
- τη χορηγία επιστημονικών συνεδρίων 
στα οποία συμμετέχουν πρόσωπα τα 
οποία είναι εξουσιοδοτημένα να 
χορηγούν συνταγές ή να προμηθεύουν 
φάρμακα, ιδίως δε η κάλυψη των 
εξόδων ταξιδιού και διαμονής των 
μετεχόντων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξελισσόμενες πρακτικές εμπορίας όπως το "buzz 
marketing" και η διαφήμιση σε κοινωνική διαδικτυακά μέσα. Έχει σημασία να επεκταθεί η 
απαγόρευση της υπέρμετρης προτροπής στους πολίτες, τους ασθενείς και παρέχοντες σε αυτούς 
φροντίδα. Κάθε αναφορά σε φάρμακα βάσει σημείων και συμπτωμάτων ασθενειών ενδέχεται 
να ενθαρρύνει την αυτοδιάγνωση, την αυτοθεραπεία και την άσκοπη κατανάλωση φαρμάκων.

Τροπολογία 84
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο – 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 86 παράγραφος 1 
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
- την προσέλκυση της προσοχής του 
ευρύτερου κοινού σε κάποιο συγκεκριμένο 
φάρμακο ή σε θεραπευτική κατηγορία 
φαρμάκων βάσει θεραπευτικών ενδείξεων 
ή συμπτωμάτων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αναφορά σε φάρμακα βάσει συμπτωμάτων ασθενειών ενδέχεται να ενθαρρύνει την 
αυτοδιάγνωση, την αυτοθεραπεία και την άσκοπη κατανάλωση φαρμάκων.

Τροπολογία 85
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο – 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 86 παράγραφος 1 
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
- την προσέλκυση της προσοχής του 

ευρύτερου κοινού σε κάποιο συγκεκριμένο 
φάρμακο ή σε θεραπευτική κατηγορία 
φαρμάκων βάσει θεραπευτικών ενδείξεων 
ή σημείων και συμπτωμάτων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε αναφορά σε φάρμακα βάσει σημείων και συμπτωμάτων ασθενειών ενδέχεται να 
ενθαρρύνει την αυτοδιάγνωση, την αυτοθεραπεία και την άσκοπη κατανάλωση φαρμάκων. 
Πρέπει συνεπώς κάτι τέτοιο να αποφευχθεί.
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Τροπολογία 86
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η επισήμανση και τα συνοδευτικά φύλλα 
οδηγιών που υπόκεινται στις διατάξεις του 
τίτλου V·

- η επισήμανση η οποία προσδιορίζει 
πάντα τουλάχιστον την Κοινή Διεθνή 
Ονομασία και τα συνοδευτικά φύλλα 
οδηγιών που υπόκεινται στις διατάξεις του 
τίτλου V·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Κοινή Διεθνής Ονομασία (INN) (η ονομασία της δραστικής ουσίας της οποίας η κοινή ρίζα 
χαρακτηρίζει την θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει η ουσία) πρέπει να χρησιμοποιείται 
συστηματικά για να ενισχύεται η θέση των ασθενών (βοηθάει τους ασθενείς να συνειδητοποιούν 
ποια δραστική ουσία χρησιμοποιούν).

Τροπολογία 87
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η αλληλογραφία, συνοδευόμενη, 
ενδεχομένως, από κάθε άλλο μη 
διαφημιστικό έγγραφο, που απαιτείται 
για να απαντηθούν συγκεκριμένες 
ερωτήσεις περιλαμβανομένων των 
ερωτήσεων των μέσων ενημέρωσης 
σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο 
φάρμακο,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυνατότητα για "αλληλογραφία που απαιτείται για να 
απαντηθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο" προκειμένου 
να επιτρέπεται παραδείγματος χάριν σε ειδικούς οργανώσεων ασθενών να έχουν πρόσβαση στις 
επιστημονικές πληροφορίες που ζητούν.

Τροπολογία 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η αλληλογραφία, συνοδευόμενη, 
ενδεχομένως, από κάθε άλλο μη 
διαφημιστικό έγγραφο, που απαιτείται 
για να απαντηθούν συγκεκριμένες 
ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένο 
φάρμακο,

Or. en

Τροπολογία 89
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η αλληλογραφία, συνοδευόμενη, 
ενδεχομένως, από κάθε άλλο μη 
διαφημιστικό έγγραφο, που απαιτείται 
για να απαντηθούν συγκεκριμένες 
ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένο 
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φάρμακο,

Or. en

Justification

Επαναφορά του κειμένου της ισχύουσας νομοθετικής πράξης.  Είναι σκόπιμο να 
αποσαφηνίζεται στον Τίτλο VIII ότι δεν πρόκειται για διαφήμιση.

Τροπολογία 90
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και το υλικό αναφοράς που 
αφορούν, για παράδειγμα, τις αλλαγές 
συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά 
με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο 
των γενικών προφυλάξεων για τα 
φάρμακα, καθώς και τους καταλόγους 
πώλησης και τους καταλόγους τιμών, 
εφόσον δεν περιέχουν κανένα ισχυρισμό 
για το προϊόν·

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και το υλικό αναφοράς που 
αφορούν, για παράδειγμα, τη 
διαθεσιμότητα, τις αλλαγές συσκευασίας, 
τις προειδοποιήσεις σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο των 
γενικών προφυλάξεων για τα φάρμακα, 
καθώς και τους καταλόγους πώλησης και 
τους καταλόγους τιμών, πληροφορίες για 
τον περιβαλλοντικό κίνδυνο του 
φαρμακευτικού προϊόντος και 
πληροφορίες για τη διάθεση μη 
χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων ή 
απορριμμάτων προερχομένων από 
φάρμακα, καθώς και αναφορά σε 
οιοδήποτε καθιερωμένο σύστημα 
συλλογής, εφόσον δεν περιέχουν κανένα 
ισχυρισμό για το προϊόν ούτε συνιστούν ή 
προωθούν την κατανάλωση του 
φαρμακευτικού προϊόντος·

Or. en
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Τροπολογία 91
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και το υλικό αναφοράς που 
αφορούν, για παράδειγμα, τις αλλαγές 
συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά 
με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο 
των γενικών προφυλάξεων για τα 
φάρμακα, καθώς και τους καταλόγους 
πώλησης και τους καταλόγους τιμών, 
εφόσον δεν περιέχουν κανένα ισχυρισμό 
για το προϊόν·

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένων 
ανακοινώσεων ή δηλώσεων όπως εκείνες 
που γίνονται προς τα μέσα ενημέρωσης 
είτε σε απάντηση σε απευθείας ερώτηση 
είτε με τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών 
μέσω διασκέψεων ή γραπτών 
ανακοινωθέντων και ανακοινώσεων ή 
εκθέσεων προς τους ενδιαφερόμενους και 
/ή τις ρυθμιστικές αρχές) και το υλικό 
αναφοράς σχετικά με το φαρμακευτικό 
προϊόν, για παράδειγμα, τις αλλαγές 
συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά 
με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο 
των γενικών προφυλάξεων για τα 
φάρμακα, καθώς και τους καταλόγους 
πώλησης και τους καταλόγους τιμών και 
επιστροφής εξόδων, εφόσον οι 
ανακοινώσεις αυτές και το υλικό 
αναφοράς δεν περιέχουν κανένα
διαφημιστικό ισχυρισμό για το προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας. Θα πρέπει να επιτρέπεται στις εταιρείες να 
συνεχίσουν να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι κανόνες του 
χρηματιστηρίου απαιτούν από τις εταιρείες να ενημερώνουν πλήρως τους επενδυτές για 
σημαντικές εξελίξεις και οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις της 
επιχείρησης. “Ισχυρισμός για το προϊόν” θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σημαίνει οιαδήποτε 
δήλωση για τις ιδιότητες ενός προϊόντος, θετικές και αρνητικές, και μπορεί εκ λάθους να 
απαγορεύονται δηλώσεις σχετικά με τις αρνητικές αντιδράσεις και τις προειδοποιήσεις.
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Τροπολογία 92
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και το υλικό αναφοράς που 
αφορούν, για παράδειγμα, τις αλλαγές 
συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά 
με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο 
των γενικών προφυλάξεων για τα 
φάρμακα, καθώς και τους καταλόγους 
πώλησης και τους καταλόγους τιμών, 
εφόσον δεν περιέχουν κανένα ισχυρισμό 
για το προϊόν·

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και το υλικό αναφοράς που 
αφορούν, για παράδειγμα, πληροφορίες 
για τον περιβαλλοντικό κίνδυνο του 
φαρμακευτικού προϊόντος, τη 
διαθεσιμότητα, τις αλλαγές συσκευασίας, 
τις προειδοποιήσεις σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο των
γενικών προφυλάξεων για τα φάρμακα, 
καθώς και τους καταλόγους πώλησης και 
τους καταλόγους τιμών, εφόσον δεν 
περιέχουν κανένα ισχυρισμό για το προϊόν
ούτε συνιστούν ή προωθούν την 
κατανάλωση του φαρμακευτικού 
προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 86 παράγραφος 2 της υφισταμένης οδηγίας 2001/83/ΕΚ απαριθμεί επιμέρους πηγές 
που αποκλείονται από τον ορισμό της "διαφήμισης". Η σημερινή διατύπωση θέτει το πρόβλημα 
του ορισμού της διαφήμισης και των "πληροφοριών" που παρέχονται από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας. Οι πολυάριθμες εξαιρέσεις που προτείνει η Επιτροπή θέτουν σε μεγάλο 
κίνδυνο την αντικειμενικότητα των "πληροφοριών": οι διαφημίσεις θα μπορούσαν εκ των 
πραγμάτων να καλύπτονται από πολύ ευρύ ορισμό των "πληροφοριών". Είναι συνεπώς 
προτιμότερο να αναφερόμαστε σε ειδικά "έγγραφα" που προέρχονται από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας όπως καταγράφονται στον Τίτλο VIIIα.

Τροπολογία 93
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη 
υγεία ή τις νόσους, εφόσον δεν γίνεται 
καμία αναφορά, ούτε καν έμμεση, σε 
κάποιο φάρμακο·

- πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη 
υγεία ή τις νόσους, εφόσον βασίζονται σε 
επιστημονικά στοιχεία και δεν γίνεται 
καμία αναφορά, ούτε καν έμμεση, σε 
κάποιο φάρμακο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία.

Τροπολογία 94
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη 
υγεία ή τις νόσους, εφόσον δεν γίνεται 
καμία αναφορά, ούτε καν έμμεση, σε 
κάποιο φάρμακο·

- πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη 
υγεία ή τις νόσους, εφόσον δεν γίνεται 
καμία αναφορά, ούτε καν έμμεση, σε 
μεμονωμένο φάρμακο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας. Θα πρέπει να επιτρέπεται στις εταιρείες να 
συνεχίσουν να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι κανόνες του 
χρηματιστηρίου απαιτούν από τις εταιρείες να ενημερώνουν πλήρως τους επενδυτές για 
σημαντικές εξελίξεις και οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις της 
επιχείρησης. “Ισχυρισμός για το προϊόν” θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σημαίνει οιαδήποτε 
δήλωση για τις ιδιότητες ενός προϊόντος, θετικές και αρνητικές, και μπορεί εκ λάθους να 
απαγορεύονται δηλώσεις σχετικά με τις αρνητικές αντιδράσεις και τις προειδοποιήσεις.
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Τροπολογία 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι πληροφορίες από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας προς το κοινό σχετικά με 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες υπόκεινται στις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα.

- οι πληροφορίες για φάρμακα οι οποίες 
έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές 
στα κράτη μέλη και οι οποίες τίθενται 
στη διάθεση του κοινού υπό την 
εγκριθείσα μορφή από τον κάτοχο της
άδειας κυκλοφορίας και για τις οποίες
απαιτείται ιατρική συνταγή, υπόκεινται δε
στις διατάξεις του τίτλου VIIIα

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία αυτή πρέπει να έχει ως βασική προτεραιότητα τον ασθενή. Πληροφορίες μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με φάρμακα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται στους 
ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την "αρχή της 
ζήτησης", κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις 
χρειάζονται (σε αντίθεση προς την" αρχή της προτροπής" κατά την οποία οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό).

Τροπολογία 96
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι πληροφορίες από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας προς το κοινό σχετικά με 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες υπόκεινται στις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα.

- τα επισήμως εγκριθέντα έγγραφα που 
διατίθενται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας προς το κοινό σχετικά με 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, τα οποία υπόκεινται στις 
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διατάξεις του τίτλου VIIIα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε πληροφορία που υπερβαίνει τα επίσημα έγγραφα ή τις πληροφορίες που καταγράφονται 
στις προηγούμενες περιπτώσεις του άρθρου 86 παράγραφος 2 πρέπει να εγκρίνεται επισήμως 
πριν από τη στιγμή κατά την οποία θα μπορούν να τη θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
οι φαρμακευτικές εταιρείες.

Τροπολογία 97
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι πληροφορίες από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας προς το κοινό σχετικά με 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες υπόκεινται στις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα.

- τα επισήμως εγκριθέντα έγγραφα
σχετικά με φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση θέτει το πρόβλημα του ορισμού της διαφήμισης και των πληροφοριών 
που παρέχονται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Οι εξαιρέσεις που προτείνει η 
Επιτροπή θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την αντικειμενικότητα των πληροφοριών καθώς οι 
διαφημίσεις θα μπορούσαν να καλύπτονται από έναν υπερβολικά ευρύ ορισμό των 
πληροφοριών. Είναι συνεπώς προτιμότερο να αναφερόμαστε σε ειδικά έγγραφα που 
προέρχονται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας τα οποία καταγράφονται στον Τίτλο VIIIα. 
Θα πρέπει να επιτρέπεται στις εταιρείες να συνεχίσουν να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες 
στους επενδυτές και τους υπαλλήλους τους, χωρίς να επιτρέπουν την κακή χρήση τέτοιων 
πληροφοριών (buzz marketing).
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Τροπολογία 98
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις για τους επενδυτές και τους 
υπαλλήλους σχετικά με σημαντικές 
επιχειρηματικές εξελίξεις, εφόσον δεν 
χρησιμοποιούνται για την προώθησης του 
προϊόντος στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 86 παράγραφος 2 της υφισταμένης οδηγίας 2001/83/ΕΚ απαριθμεί επιμέρους πηγές 
που αποκλείονται από τον ορισμό της "διαφήμισης". Η σημερινή διατύπωση θέτει το πρόβλημα 
του ορισμού της διαφήμισης και των "πληροφοριών" που παρέχονται από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας. Οι πολυάριθμες εξαιρέσεις που προτείνει η Επιτροπή θέτουν σε μεγάλο 
κίνδυνο την αντικειμενικότητα των "πληροφοριών": οι διαφημίσεις θα μπορούσαν εκ των 
πραγμάτων να καλύπτονται από πολύ ευρύ ορισμό των "πληροφοριών". Είναι συνεπώς 
προτιμότερο να αναφερόμαστε σε ειδικά "έγγραφα" που προέρχονται από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας όπως καταγράφονται στον Τίτλο VIIIα.

Τροπολογία 99
Gilles Pargneaux

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 86, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"(2α) Όταν υπάρχουν εξαιρέσεις στη 
διαφήμιση στην οποία παραπέμπει η 
παράγραφος 2, ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας και οιοσδήποτε τρίτος 
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ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αδείας 
κυκλοφορίας προσδιορίζεται με την 
ιδιότητά του αυτή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές για το κοινό ότι η πληροφόρηση διατίθεται από τη φαρμακευτική 
εταιρεία: σε περίπτωση που οι πληροφορίες διατίθενται από τρίτο, πρέπει επίσης να καταστεί 
σαφές ότι ο εν λόγω τρίτος λειτουργεί εξ ονόματος της φαρμακευτικής εταιρείας.

Τροπολογία 100
Thomas Ulmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 86, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"(2α) Όταν υπάρχουν εξαιρέσεις στη 
διαφήμιση στην οποία παραπέμπει η 
παράγραφος 2, ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας και οιοσδήποτε τρίτος 
ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αδείας 
κυκλοφορίας προσδιορίζεται με την 
ιδιότητά του αυτή."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές για το κοινό ότι η πληροφόρηση διατίθεται από τη φαρμακευτική 
εταιρεία: σε περίπτωση που οι πληροφορίες διατίθενται από τρίτο, πρέπει επίσης να καταστεί 
σαφές ότι ο εν λόγω τρίτος λειτουργεί εξ ονόματος της φαρμακευτικής εταιρείας.
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Τροπολογία 101
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 86, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
"2β. Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνεται 
η δήλωση "Σύγκρουση συμφερόντων: 
Αυτή η πληροφορία συντάσσεται και 
διακινείται από [όνομα της εταιρείας] 
που είναι ο παραγωγός του [ονομασία του 
φαρμάκου]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια τυποποιημένη δήλωση βοηθάει στο να εντοπίζεται εύκολα ότι η πληροφορία παρέχεται από 
την φαρμακευτική εταιρεία ή εξ ονόματος της φαρμακευτικής εταιρείας. Έχει σημασία η 
δήλωση να αρχίζει με τις λέξεις "Σύγκρουση συμφερόντων" για να προλαμβάνεται η κατάχρηση 
της δήλωσης: θα μπορούσε διαφορετικά να κατανοηθεί ως εγγύηση ποιότητας ή να 
χρησιμοποιείται για την προώθηση της εικόνας της φαρμακευτικής εταιρείας.

Τροπολογία 102
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 88, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
"2. Τα φάρμακα τα οποία, λόγω της 
σύνθεσης και του σκοπού τους, έχουν 
προβλεφθεί και σχεδιασθεί για να 
χρησιμοποιούνται χωρίς την παρέμβαση 
ιατρού για τη διάγνωση, την αναγραφή 
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σε συνταγή ή την επίβλεψη της 
θεραπείας, μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο διαφήμισης που 
απευθύνεται στο κοινό, εκτός από την 
προβολή της στην τηλεόραση, εν ανάγκη 
με τη συμβολή του φαρμακοποιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφήμιση μέσω της τηλεόρασης φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς συνταγή πρέπει να 
απαγορεύεται. Το μόνον που επιδιώκεται είναι η αύξηση της κατανάλωσης του προϊόντος 
αυτού. Η σύντομη διάρκεια τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων δεν επιτρέπει την παροχή 
σημαντικών πληροφοριών και κατάλληλων διασφαλίσεων.

Τροπολογία 103
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 88, η παράγραφος 4
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

(2) Το άρθρο 88 παράγραφος 4 
διαγράφεται.

"4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες εκστρατείες για 
τη δημόσια υγεία που διενεργεί ο τομέας 
των επαγγελματιών της υγείας και οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών."·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υφισταμένη νομοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα των δημοσίων ενημερωτικών εκστρατειών 
στους εμβολιασμούς. Τούτο είναι ήδη αμφισβητήσιμο (μονόπλευρη ενημέρωση). Η νέα 
διατύπωση θα επιτρέψει στον κλάδο των επαγγελματιών της υγείας να κάνει εκστρατείες για 
οιοδήποτε θέμα "για τη δημόσια υγεία". Αυτό είναι απαράδεκτο. Μόνον οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να έχουν την ελευθερία να διενεργούν εκστρατείες για τη δημόσια υγεία. Ο νόμος 
επιτρέπει ήδη στον κλάδο των επαγγελματιών της υγείας να παρέχει πληροφορίες για τη 
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δημόσια υγεία, υπό τον όρο ότι δεν παραπέμπει σε φάρμακα (άρθρο 86 παράγραφος 2 (τρίτο
εδάφιο)).

Τροπολογία 104
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 88, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

διαγράφεται

"4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες εκστρατείες για 
τη δημόσια υγεία που διενεργεί ο τομέας 
των επαγγελματιών της υγείας και οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση του άρθρου 88 παράγραφος 4 παρέχει τη δυνατότητα στον κλάδο των 
επαγγελματιών της υγείας να κάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε σχέση με ασθένειες για 
οιοδήποτε θέμα "προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας". Η υφισταμένη νομοθεσία περιορίζει 
τη δυνατότητα αυτή σε εκστρατείες εμβολιασμού. Η προτεινόμενη αλλαγή στη νομοθεσία μπορεί 
να οδηγήσει σε εμπορία ασθενειών, δημιουργώντας πολύ σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία. Επιπροσθέτως, η υφισταμένη νομοθεσία παρέχει ήδη τη δυνατότητα στις εταιρείες να 
διενεργούν εκστρατείες για ζητήματα υγείας (π.χ. έλεγχος για τον καρκίνο) υπό τον όρο ότι δεν 
υπάρχει αξίωση για προϊόν.

Τροπολογία 105
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 88, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

διαγράφεται

"4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες εκστρατείες για 
τη δημόσια υγεία που διενεργεί ο τομέας 
των επαγγελματιών της υγείας και οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αντιπαρέρχεται την απαγόρευση της διαφήμισης στο πλαίσιο 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης για ασθένειες που έχουν εγκρίνει τα κράτη μέλη. Τούτο είναι 
περιττό και υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε εμπορία ασθενειών. Η υφισταμένη νομοθεσία 
παρέχει ήδη τη δυνατότητα στις εταιρείες να διενεργούν εκστρατείες για ζητήματα υγείας (π.χ. 
έλεγχος για τον καρκίνο).

Τροπολογία 106
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 88, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

διαγράφεται

"4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες εκστρατείες για 
τη δημόσια υγεία που διενεργεί ο τομέας 
των επαγγελματιών της υγείας και οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός εν γένει "άλλων εκστρατειών" από την απαγόρευση της απευθείας διαφήμισης 
στον καταναλωτή ενέχει τον κίνδυνο στο μέλλον οι διαφημιστικές εκστρατείες που αναφέρονται 
σε φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή να συγκαλύπτονται ως "εκστρατείες 
προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας" για να φθάνουν στους ασθενείς.  Πρόσφατα στοιχεία 
κατάχρησης, για παράδειγμα η επιθετική εκστρατεία εμπορίας για το εμβόλιο Gardasil° κατά 
του HPV, δεν δικαιολογούν την εξαίρεση από την απαγόρευση της απευθείας διαφήμισης στον 
καταναλωτή για εμβόλια. Εναλλακτικά, οι εκστρατείες δημόσιας υγείας που διενεργούνται από 
τις υγειονομικές αρχές πρέπει να αντικαταστήσουν τη διαφήμιση εμβολίων.

Τροπολογία 107
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες εκστρατείες για 
τη δημόσια υγεία που διενεργεί ο τομέας 
των επαγγελματιών της υγείας και οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες ενημερωτικές
εκστρατείες για τη δημόσια υγεία που 
διενεργεί ο τομέας των επαγγελματιών της 
υγείας οσάκις οι εθνικές αρχές κρίνουν ότι 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές αρχές πρέπει να πιστοποιούν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πριν ξεκινήσει 
οιαδήποτε εκστρατεία.

Τροπολογία 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες εκστρατείες για
τη δημόσια υγεία που διενεργεί ο τομέας 
των επαγγελματιών της υγείας και οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού για τη δημόσια υγεία που 
διενεργεί ο τομέας των επαγγελματιών της 
υγείας και οι οποίες έχουν εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 109
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – point 2
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες εκστρατείες για 
τη δημόσια υγεία που διενεργεί ο τομέας 
των επαγγελματιών της υγείας και οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού για τη δημόσια υγεία οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών.

Or. fr

Justification

Η διατύπωση που προτείνει η Επιτροπή είναι πάρα πολύ αόριστη και θα ανοίξει το δρόμο σε 
εκστρατείες για όλων των ειδών τα θέματα δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 110
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο – 4 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 94 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το άρθρο 94 παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Στα πλαίσια της προώθησης των 
πωλήσεων φαρμάκων άμεσα ή έμμεσα 
από κάτοχο άδειας κυκλοφορίας ή τρίτο 
μέρος που ενεργεί εξ ονόματός του ή 
ακολουθώντας τις οδηγίες του σε 
πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να 
χορηγούν τις σχετικές συνταγές ή να 
προμηθεύουν τα φάρμακα, 
απαγορεύεται η παροχή, προσφορά ή 
υπόσχεση στα εν λόγω πρόσωπα δώρου, 
χρηματικού ωφελήματος ή ωφελήματος 
εις είδος [...]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν δώρα ή οποιαδήποτε άλλα πλεονεκτήματα, καθώς η έρευνα δείχνει ότι 
η ενστικτώδης επιθυμία για ανταπόδοση ασκεί ισχυρή επιρροή στη συμπεριφορά ακόμη κι όταν 
πρόκειται για μικρά δώρα.

Τροπολογία 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 - α (νέο), να παρεμβληθεί πριν το άρθρο 100α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 -α
Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποστηρίζουν την ανεξάρτητη 
παροχή πληροφοριών για φάρμακα στο 
ευρύ κοινό. Προς τούτο τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν εθνικό πρόγραμμα για 
παροχή πληροφοριών σε ασθενείς μετά 
από διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους 
κύκλους συμφερόντων όπως 
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επαγγελματίες του κλάδου υγειονομικής 
περίθαλψης και οργανώσεις ασθενών. Οι 
πληροφορίες παρουσιάζονται με 
ηλεκτρονική καθώς και έντυπη μορφή. Η 
Επιτροπή παρέχει βοήθεια και 
διοργανώνει την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή χορηγούν 
χρηματοοικονομική υποστήριξη σε 
ανεξάρτητα κέντρα πληροφοριών για 
φάρμακα, ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
ανεξάρτητων προγραμμάτων συνεχούς 
εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και την ανάπτυξη 
ικανοτήτων τους για κριτική αξιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 - α α (νέο), να παρεμβληθεί πριν το άρθρο 100α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 -α α
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
υποχρεωτικές πληροφορίες στις οποίες 
παραπέμπει το άρθρο 100β παράγραφος 1 
να διατίθενται μέσω εθνικών 
διαδικτυακών τόπων για την υγεία 
στην/στις επίσημη/-ες γλώσσα/-ες του 
κράτους μέλους όπου ο διαδικτυακός 
τόπος είναι καταχωρημένος.
Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι 
παρακολουθούνται από αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους ή από οργανισμό που 
διορίζεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 100ζ. Η διοίκηση 
και διαχείριση των διαδικτυακών τόπων 
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με 
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ενδιαφερόμενα μέρη, όπως επαγγελματίες 
του τομέα υγείας και οργανώσεις 
ασθενών.
Οι πληροφορίες καλύπτουν τόσο τα οφέλη 
όσο και τους κινδύνους κατά τρόπο σαφή, 
περιγραφικό και φιλικό προς τον ασθενή 
και περιέχουν σύνδεσμο προς τον εθνικό 
διαδικτυακό τόπο για την ασφάλεια των 
φαρμάκων. Οι διαδικτυακοί τόποι 
παρέχουν στους ασθενείς τις 
υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με 
όλα τα φάρμακα σ' αυτό το κράτος μέλος, 
τόσο αυτά που έχουν εγκριθεί κεντρικά 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων όσο και αυτά που έχουν 
εγκριθεί τοπικά στο ίδιο το κράτος μέλος.
Οι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να 
περιλαμβάνουν επίσης γενικές 
πληροφορίες σχετικά με την ιατρική και 
μη ιατρική θεραπεία διαφόρων 
ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων 
σπανίων νόσων, προκειμένου να 
προωθηθεί ένα υψηλό επίπεδο δημόσιας 
υγείας.
Μπορούν να περιέχουν επίσης άλλες 
πληροφορίες, όπως αυτές στις οποίες 
παραπέμπει το άρθρο 100β παράγραφος 2 
και προσδιορίζονται από τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
σχετικά με τις επιτρεπόμενες 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 113
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
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άδειας κυκλοφορίας να παρέχει στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα είτε μέσω τρίτου,
πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος τίτλου. Τέτοιου είδους 
πληροφορίες δεν θεωρούνται διαφήμιση 
για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
τίτλου VIII.

άδειας κυκλοφορίας, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα μέσω τρίτου, να θέτει στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων στον διαδικτυακό 
τόπο τους επίσημα έγγραφα σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή στις επίσημες 
γλώσσες των κρατών μελών στα οποία 
έχουν εγκριθεί.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν επίσης στον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας να θέτει στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων στους 
διαδικτυακούς τόπους τους πληροφορίες 
για εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή όπως 
καταγράφονται στο άρθρο 86 
παράγραφος 2.
Όταν τίθενται στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων τέτοιου είδους 
πληροφορίες, προσδιορίζονται σαφώς ο 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και 
οιοσδήποτε τρίτος ενεργεί εξ ονόματος 
του κατόχου αδείας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να έχουν άδεια να δημοσιεύουν μόνον επίσημα έγγραφα ή 
έγγραφα που καλύπτονται από το άρθρο 86 παράγραφος 2.

Τροπολογία 114
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να παρέχει στο ευρύ 

1. Με την επιφύλαξη του σημαντικού 
ρόλου που διαδραματίζουν οι αρμόδιες 
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κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα είτε μέσω τρίτου, πληροφορίες 
σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος τίτλου. Τέτοιου 
είδους πληροφορίες δεν θεωρούνται 
διαφήμιση για τους σκοπούς της 
εφαρμογής του τίτλου VIII.

εθνικές αρχές και οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας ως προς την ενημέρωση 
των ασθενών και του κοινού σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας να παρέχει στο ευρύ κοινό ή 
σε επιμέρους πρόσωπα, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα είτε μέσω τρίτου, πληροφορίες 
σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος τίτλου. Τέτοιου 
είδους πληροφορίες δεν θεωρούνται 
διαφήμιση για τους σκοπούς της 
εφαρμογής του τίτλου VIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι επαγγελματίες του 
τομέα υγείας είναι οι σημαντικότερες και κυριότερες πηγές έγκυρων και αντικειμενικών 
πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα, για τους ασθενείς και για το ευρύ κοινό. Κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας μπορούν να παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες, αλλά δεν μπορούν να 
αντικαταστήσουν τις εθνικές αρμόδιες αρχές ούτε τους επαγγελματίες του τομέα υγείας.

Τροπολογία 115
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να παρέχει στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα είτε μέσω τρίτου, 
πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να διαθέτει στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα είτε μέσω τρίτου που έχει 
προσδιορισθεί ότι ενεργεί εξ ονόματος 
του κατόχου άδειας κυκλοφορίας, 
επισήμως εγκεκριμένα έγγραφα ή 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
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παρόντος τίτλου. Τέτοιου είδους 
πληροφορίες δεν θεωρούνται διαφήμιση 
για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
τίτλου VIII.

ανακοινώσεις σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος τίτλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία πρέπει να εστιάζει στο δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη 
ενημέρωση. Η σημερινή διατύπωση θέτει το πρόβλημα του ορισμού της διαφήμισης και της 
"ενημέρωσης" που παρέχεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Χάριν σαφήνειας, είναι 
συνεπώς προτιμότερο να αναφερόμαστε σε "επισήμως εγκεκριμένα έγγραφα, ή 
πραγματολογικές, πληροφοριακές ανακοινώσεις" όπως αναφέρονται στον Τίτλο VIIIa. 

Τροπολογία 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να παρέχει στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα είτε μέσω τρίτου, πληροφορίες 
σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος τίτλου. Τέτοιου 
είδους πληροφορίες δεν θεωρούνται 
διαφήμιση για τους σκοπούς της 
εφαρμογής του τίτλου VIII.

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να διαθέτει στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα είτε μέσω τρίτου που ενεργεί 
εξ ονόματος του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας, πληροφορίες που έχουν 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές σχετικά 
με εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι πληροφορίες και 
ο τρόπος που παρέχονται συνάδει με τις 
διατάξεις του παρόντος τίτλου. Τέτοιου 
είδους πληροφορίες δεν θεωρούνται 
διαφήμιση για τους σκοπούς της 
εφαρμογής του τίτλου VIII. Όταν 
διατίθενται τέτοιου είδους πληροφορίες, 
προσδιορίζεται ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας και οιοδήποτε τρίτο μέρος, 
ενώ οιοσδήποτε τρίτος ενεργεί εξ 
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ονόματος του κατόχου αδείας 
κυκλοφορίας προσδιορίζεται σαφώς με 
την ιδιότητά του αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή πρέπει να έχει ως βασική προτεραιότητα τον ασθενή. Πληροφορίες μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με φάρμακα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται στους 
ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την "αρχή της 
ζήτησης", κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις 
χρειάζονται (σε αντίθεση προς την" αρχή της προτροπής" κατά την οποία οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό).

Τροπολογία 117
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να παρέχει στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα είτε μέσω τρίτου, πληροφορίες 
σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος τίτλου. Τέτοιου 
είδους πληροφορίες δεν θεωρούνται 
διαφήμιση για τους σκοπούς της 
εφαρμογής του τίτλου VIII.

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να παρέχει στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα είτε μέσω τρίτου, πληροφορίες 
που έχουν εγκριθεί επίσημα από τις 
αρμόδιες εθνικές ή Ευρωπαίκές αρχές 
σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος τίτλου. Τέτοιου 
είδους πληροφορίες δεν θεωρούνται 
διαφήμιση για τους σκοπούς της 
εφαρμογής του τίτλου VIII. Όταν 
διατίθενται τέτοιου είδους πληροφορίες, 
προσδιορίζεται ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας και οιοδήποτε τρίτο μέρος, 
ενώ οιοσδήποτε τρίτος ενεργεί εξ 
ονόματος του κατόχου αδείας 
κυκλοφορίας προσδιορίζεται σαφώς με 
την ιδιότητά του αυτή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας ή τρίτα μέρη εξ 
ονόματός τους σε ασθενείς και το ευρύ κοινό θα πρέπει να επικυρώνονται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και να υπόκεινται σε αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς με επιβολή 
χρηματικών προστίμων από τους εθνικούς και ευρωπαίους ρυθμιστές.  Θα πρέπει πάντοτε να 
αποκαλύπτονται οι πηγές της ενημέρωσης.

Τροπολογία 118
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να παρέχει στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα είτε μέσω τρίτου,
πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος τίτλου. Τέτοιου είδους 
πληροφορίες δεν θεωρούνται διαφήμιση 
για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
τίτλου VIII.

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να διαθέτει στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, 
πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος τίτλου. Τέτοιου είδους 
πληροφορίες δεν θεωρούνται διαφήμιση 
για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
τίτλου VIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ο οποίος επιθυμεί να κοινοποιήσει στο ευρύ 
κοινό το προϊόν του να το πράξει απευθείας ούτως ώστε να αποφεύγονται προβλήματα στον 
καταλογισμό της ευθύνης σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας. 



AM\817858EL.doc 73/197 PE441.215v02-00

EL

Τροπολογία 119
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι επαγγελματίες στον χώρο της 
υγείας οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες 
για φαρμακευτικά ή ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα κατά τη διάρκεια δημόσιας 
εκδήλωσης, στον έντυπο τύπο και/ή στα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης 
δηλώνουν δημόσια τα συμφέροντά τους, 
και συγκεκριμένα οιουσδήποτε 
οικονομικούς δεσμούς με τους κατόχους 
άδειας ή με τρίτα μέρη που εργάζονται εξ 
ονόματός τους. Αυτό περιλαμβάνει επίσης 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και τεχνικών συμβουλών σχετικά με το/α 
εν λόγω προϊόν/όντα. 

Or. en

Τροπολογία 120
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. O παρών τίτλος δεν καλύπτει τα 
ακόλουθα:

διαγράφεται

(α) πληροφορίες σχετικά με την 
ανθρώπινη υγεία ή τις νόσους, εφόσον δεν 
γίνεται καμία αναφορά, ούτε καν έμμεση, 
σε κάποιο φάρμακο·
β) το υλικό που παρέχεται από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σε επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας για διανομή στους 
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ασθενείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής και συνάφειας με τους δεδηλωμένους στόχους της πρότασης και 
προκειμένου να διασφαλισθεί καλύτερα ότι η παρεχόμενη πληροφορία δεν έχει διαφημιστικό 
χαρακτήρα, οι διατάξεις που παρατίθενται στα σημεία α) και β) πρέπει να υπαχθούν στο 
πλαίσιο του τίτλου VIII της οδηγίας. 

Τροπολογία 121
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 α – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πληροφορίες σχετικά με την 
ανθρώπινη υγεία ή τις νόσους, εφόσον δεν 
γίνεται καμία αναφορά, ούτε καν έμμεση, 
σε κάποιο φάρμακο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι περιττό εφόσον καλύπτεται από το Άρθρο 86, παράγραφος 2. 

Τροπολογία 122
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πληροφορίες σχετικά με την 
ανθρώπινη υγεία ή τις νόσους, εφόσον δεν 
γίνεται καμία αναφορά, ούτε καν έμμεση, 

διαγράφεται
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σε κάποιο φάρμακο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής του κειμένου κυρίως δε χάριν της σαφήνειας μεταξύ των Τίτλων VIII και 
VIIIa, η διάταξη αυτή ("πληροφορίες" σχετικά με την ανθρώπινη υγεία ή τις νόσου από κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας), θα πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται ως εξαίρεση στην απαγόρευση 
διαφήμισης (άρθρο 86, παράγραφος 2 της υφιστάμενης ενοποιημένης οδηγίας 2001/83/ΕΚ) και 
να υπαχθεί στο πλαίσιο του Τίτλου VIII.

Τροπολογία 123
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το υλικό που παρέχεται από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σε επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας για διανομή στους 
ασθενείς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υλικό που παρέχεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας σε επαγγελματίες του κλάδου της 
υγείας για διανομή στους ασθενείς δεν πρέπει να αποκλείεται από τον τίτλο "Ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή"· Δεν υφίσταται ουδείς 
λόγος ώστε να μην ελέγχονται. Οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως διαφημιστές και διανομείς προϊόντος.

Τροπολογία 124
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το υλικό που παρέχεται από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σε επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας για διανομή στους 
ασθενείς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έντυπο υλικό που παρέχεται σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας για διανομή στους 
ασθενείς πρέπει να τηρεί τα ίδια κριτήρια με εκείνα που ισχύουν για τα άλλα μέσα παροχής 
πληροφοριών. Θα ήταν επομένως λογικό αυτού του είδους το υλικό να καλύπτεται επίσης από 
τον Τίτλο αυτό. Οι επαγγελματίες της υγείας μπορεί επίσης να επηρεάζονται από υλικό που 
περιέχει διαφημίσεις. Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος για τον οποίο το υλικό που παρέχεται 
από εταιρείες σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας για διανομή στους ασθενείς να μην 
υπόκειται στις διατάξεις αυτού του Τίτλου.

Τροπολογία 125
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το υλικό που παρέχεται από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σε επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας για διανομή στους 
ασθενείς.

β) το υλικό που παρέχεται από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας σε επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Είναι απαράδεκτο να αποκλείεται το υλικό που παρέχουν οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας σε 
ασθενείς μέσω των επαγγελματιών στον κλάδο της υγείας. Ο τίτλος αυτός μπορεί κατά συνέπεια 
να αποκλείσει μόνον το υλικό που παρέχεται μόνον στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. 
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Τροπολογία 126
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένων 
ανακοινώσεων ή δηλώσεων που γίνονται 
προς τα μέσα ενημέρωσης είτε σε 
απάντηση σε απευθείας ερώτηση είτε με 
τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών μέσω 
διασκέψεων ή γραπτών ανακοινωθέντων 
και ανακοινώσεων ή εκθέσεων προς τους 
ενδιαφερόμενους και /ή τις ρυθμιστικές 
αρχές) και το υλικό αναφοράς σχετικά με 
φαρμακευτικό προϊόν όσον αφορά, για 
παράδειγμα, τις αλλαγές συσκευασίας, τις 
προειδοποιήσεις σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο των 
γενικών προφυλάξεων για τα φάρμακα, 
τους καταλόγους πώλησης, τους 
καταλόγους τιμών και επιστροφής 
εξόδων, εφόσον οι ανακοινώσεις αυτές 
και το υλικό αναφοράς δεν αποσκοπούν 
στη διαφήμιση συγκεκριμένου φαρμάκου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 86 παράγραφο 2 και αποσκοπεί 
στην αποσαφήνιση του πεδίου της οδηγίας. Θα πρέπει να επιτρέπεται στους κατόχους της άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκου να συνεχίσουν να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες. Οι κανόνες του 
χρηματιστηρίου απαιτούν από τις εταιρείες να ενημερώνουν πλήρως τους επενδυτές για 
σημαντικές εξελίξεις και οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις της 
επιχείρησης. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί αυτό προκειμένου να επιτραπεί η κατάλληλη 
παροχή τέτοιων πληροφοριών.
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Τροπολογία 127
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) υλικό που παρέχεται σε επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας για δική τους 
χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας για δική τους χρήση δεν καλύπτονται από την οδηγία.

Τροπολογία 128
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 αα
Οι εθνικές αρχές σε συνεργασία με την 
βιομηχανία, τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και οργανώσεις 
ασθενών διοργανώνουν ενημερωτικές 
εκστρατείες που αποσκοπούν στην 
βελτίωση των γνώσεων για την υγεία του 
ευρέος κοινού ή επί μέρους προσώπων ή 
για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής. 
Αυτές οι ενημερωτικές εκστρατείες θα 
μπορούσαν να καλύψουν, μεταξύ άλλων, 
θέματα όπως οι κίνδυνοι από τα 
ψευδεπίγραφα φάρμακα, η ορθολογική 
χρήση των φαρμάκων, τα δικαιώματα 
των ασθενών όταν συμμετέχουν σε 
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κλινικές δοκιμές ή η χρηστή διαχείριση 
(διαφάνεια, πιθανές συγκρούσεις 
συμφερόντων). Αυτές οι εκστρατείες δεν 
περιέχουν κανένα διαφημιστικό 
ισχυρισμό για οιοδήποτε προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας, ενημερωτικές εκστρατείες που 
αποσκοπούν στην βελτίωση των γνώσεων για την υγεία του, οι οποίες διοργανώνονται κατόπιν 
πρωτοβουλίας των εθνικών αρχών, ενδέχεται να είναι εξαιρετικά χρήσιμες και ευνοϊκές για 
τους ασθενείς. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα αυτών των εκστρατειών ενημέρωσης και 
για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες μεταδίδονται αποτελεσματικά στους ασθενείς, οι 
εθνικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη που προέρχεται από 
τον κλάδο, τους επαγγελματίες του τομέα υγείας και τις οργανώσεις ασθενών.

Τροπολογία 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – εισαγωγή και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα είδη πληροφοριών σχετικά 
με εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή μπορούν να 
παρέχονται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα:

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και η έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό·

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας, 
σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή στο 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, διαθέτει 
στο κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό. Στο φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου προστίθεται ένας 
πίνακας με τα υπέρ και τα κατά της 
χρήσης του φαρμάκου (drug-fact-box). Οι 
πληροφορίες που παρατίθενται στον 
πίνακα αυτό παρουσιάζονται με 
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ευανάγνωστο, προφανή και ευδιάκριτο 
τρόπο σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο.  
Αυτός ο πίνακας με τα υπέρ και τα κατά 
περιέχει σύντομη περιγραφή των 
απαραίτητων στοιχείων του φαρμάκου 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον 
ασθενή να κατανοήσει την χρησιμότητα 
και τους πιθανούς κινδύνους του 
φαρμάκου και να χρησιμοποιήσει το 
φάρμακο με ασφάλεια και με τον σωστό 
τρόπο.  Περιέχει επίσης σύντομη 
περίληψη των αποτελεσμάτων των 
κλινικών δοκιμών. Πριν παραδοθεί ο 
πίνακας με τα υπέρ και τα κατά του 
φαρμάκου εγκρίνεται από τις αρμόδιες 
αρχές· και πριν από αυτήν την έγκριση, 
ζητείται με τον δέοντα τρόπο η γνώμη 
των οργανώσεων ασθενών προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ένας τύπος που θα είναι 
κατάλληλος για τους ασθενείς.  Η 
ενημέρωση αυτή διατίθεται τόσο σε 
ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή σε 
όλες τις γλώσσες της ΕΕ και υπό 
μορφότυπο προσβάσιμο σε άτομα με 
αναπηρία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή πρέπει να έχει ως βασική προτεραιότητα τον ασθενή. Πληροφορίες μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με φάρμακα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται στους 
ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την "αρχή της 
ζήτησης", κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις 
χρειάζονται (σε αντίθεση προς την "αρχή της προτροπής" κατά την οποία οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό).

Τροπολογία 130
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα είδη πληροφοριών σχετικά 
με εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή μπορούν να 
παρέχονται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα:

Τα ακόλουθα έγγραφα σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή μπορούν να 
διατίθενται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση θέτει το πρόβλημα του ορισμού της διαφήμισης και της πληροφόρησης. 
Είναι συνεπώς προτιμότερο να αναφερθούμε σε "έγγραφα".

Τροπολογία 131
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα είδη πληροφοριών σχετικά 
με εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή μπορούν να 
παρέχονται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα:

Τα ακόλουθα έγγραφα σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή μπορούν να 
διατίθενται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ για τις αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι υποχρεωτική η διάθεση ορισμένων πληροφοριών, 
θα πρέπει να είναι μόνον προαιρετική για τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας.
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Τροπολογία 132
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα είδη πληροφοριών σχετικά 
με εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή μπορούν να 
παρέχονται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα:

Τα ακόλουθα είδη πληροφοριών σχετικά 
με εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή μπορούν να 
διατίθενται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα, μέσω των ιστοσελίδων του:

Or. en

Τροπολογία 133
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και η έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό·

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και η έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό· Η πληροφόρηση 
αυτή πρέπει να παρουσιάζεται υπό την 
μορφή ενός καταλόγου ταξινομημένου σε 
αλφαβητική σειρά ή με θεραπευτική 
σειρά και δεν θα πρέπει να συνοδεύεται 
από από εικόνες ή συμπληρωματικές 
πληροφορίες.  Θα πρέπει να περιλαμβάνει 
δήλωση σχετικά με την διαθεσιμότητα 
των ίδιων πληροφοριών στην ιστοσελίδα 
της εθνικής αρμόδιας αρχής και στην 
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
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Φαρμάκων. Τα έγγραφα πρέπει να 
διατίθενται σε μορφή pdf που 
παρουσιάζει με πιστότητα τις επισήμως 
εγκεκριμένες πληροφορίες που 
συντάχθηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 134
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και η έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό·

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και η έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό·

Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να 
παρουσιάζεται υπό την μορφή ενός 
καταλόγου ταξινομημένου σε αλφαβητική 
σειρά ή με θεραπευτική σειρά και δεν θα 
πρέπει να συνοδεύεται από εικόνες ή 
συμπληρωματικές πληροφορίες εκτός 
από δήλωση σχετικά με την 
διαθεσιμότητα των ίδιων πληροφοριών 
στην ιστοσελίδα της εθνικής αρμόδιας 
αρχής και στην ιστοσελίδα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
Τα έγγραφα πρέπει να διατίθενται σε 
μορφή pdf που παρουσιάζει με πιστότητα 
τις επισήμως εγκεκριμένες πληροφορίες 
που συντάχθηκαν από τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επισήμως εγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να διατίθενται εξίσου σε όλα τα κράτη μέλη. Για να 
μην χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς πρέπει να διασφαλισθεί η παρουσίασή του με 
ουδέτερο τρόπο. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι ταυτόσημες με τις επισήμως εγκεκριμένες και 
θα πρέπει να ενημερώνεται το κοινό για το γεγονός ότι οι ίδιες πληροφορίες είναι προσβάσιμες 
επίσης στις ιστοσελίδες των αρμόδιων αρχών που παρέχουν πληροφορίες για όλα τα προϊόντα 
και όχι μόνον για εκείνα της δεδομένης φαρμακευτικής εταιρίας. 

Τροπολογία 135
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και η έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό·

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου για τον ασθενή, 
όπως εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές,  
και η έκθεση αξιολόγησης την οποία 
καταρτίζουν οι αρμόδιες αρχές, υπό τη 
μορφή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.  
Η ενημέρωση αυτή πρέπει να διατίθεται 
εξίσου σε όλα τα κράτη μέλη, τόσο σε 
ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, 
και υπό μορφή προσβάσιμη σε άτομα με 
αναπηρία. Αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις ασθενών συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη αυτών των πληροφοριών και 
στην διάθεσή τους στους ασθενείς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

There should be a move towards a real "patient leaflet" and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups.Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
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should be recognised as a relevant and valid source of information.

Τροπολογία 136
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και η έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό·

(α) η πλέον πρόσφατη περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, η 
επισήμανση και το φύλλο οδηγιών του 
φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν από τις 
αρμόδιες αρχές, και η έκθεση αξιολόγησης 
την οποία καταρτίζουν οι αρμόδιες αρχές,
υπό τη μορφή στην οποία έχει πρόσβαση 
το κοινό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι μόνον οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες μπορούν να 
διατίθενται.

Τροπολογία 137
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην

διαγράφεται
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οποία έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αναδιατυπωμένη μορφή του φύλλου οδηγιών χρήσης (ΦΟΧ) κινδυνεύει να αποσπάσει την 
προσοχή από το πρωτότυπο - πρέπει να εστιάσουμε στην βελτίωση της αναγνωσιμότητας του 
επίσημου ΦΟΧ. 

Τροπολογία 138
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην 
οποία έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μερικής παρουσίασης της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος ή του φύλλου οδηγιών. Εξάλλου, μια παρουσίαση με 
διαφορετικές μορφές κινδυνεύει να προκαλέσει μεγαλύτερη σύγχυση στον ασθενή. 

Τροπολογία 139
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
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Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην 
οποία έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται λόγος για μη εξειδικευμένη πληροφόρηση. 

Τροπολογία 140
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην 
οποία έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 141
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην 
οποία έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επιστημονικά δεδομένα ανήκουν στο κοινό και θα πρέπει να διατίθενται σε ανεξάρτητους 
ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να τα αναλύσουν προκειμένου να εντοπίσουν έγκαιρα τους 
κινδύνους για την ασφάλεια.  Το να επιτραπεί στην φαρμακευτική βιομηχανία να καταρτίζει 
έγγραφα και να χρησιμοποιεί μερικά μόνον στοιχεία των ειδικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και να παραγάγει ένα μη εξειδικευμένο φύλλο οδηγιών είναι αναποτελεσματικό.  
Επίσης, ενδεχομένως δημιουργήσει σύγχυση η ύπαρξη δύο τύπων φύλλων οδηγιών, ο ένας ο 
επισήμως εγκεκριμένος και ο άλλος αναδιατυπωμένος από τον παρασκευαστή, εφόσον θα 
οδηγήσει στη διάδοση στο κοινό διαφημιστικής πληροφόρησης για φάρμακα που χορηγούνται 
κατόπιν συνταγής μόνον και σε διοικητική επιβάρυνση για τις αρχές του τομέα της υγείας.

Τροπολογία 142
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 

διαγράφεται
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επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην 
οποία έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές προσπάθειες έχουν καταβληθεί από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές (διαβουλεύσεις 
ΕΟΦ στο υπόδειγμα του φύλλου οδηγιών) και την Επιτροπή (πρόταση για την 
φαρμακοεπαγρύπνιση) για την βελτίωση των φύλλων οδηγιών. Οι φαρμακευτικές εταιρίες 
επενδύουν επίσης στην σύνταξη πιο φιλικών προς τον χρήστη φύλλων οδηγιών με δοκιμή από 
τους χρήστες.  Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η επισήμως εγκριθείσα πληροφόρηση και να γίνει 
πιο εύκολα προσβάσιμη αλλά δεν είναι απαραίτητο να σπαταλώνται πρόσθετοι πόροι για την 
παραγωγή και τον έλεγχο ενός μη εξειδικευμένου φύλλου οδηγιών.  Το να υφίσταται ένα 
επίσημα εγκεκριμένο και ένα μη εξειδικευμένο φύλλο οδηγιών θα προκαλέσει σύγχυση στους 
καταναλωτές. 

Τροπολογία 143
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με τρόπο κατανοητό στο 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα χωρίς 
υποχωρήσεις όσον αφορά την ποιότητα 
και την αξιοπιστία των πληροφοριών. Ο 
λόγος παρουσίασης της πληροφορίας με 
διαφορετικό τρόπο θα πρέπει να 
αιτιολογείται με σαφήνεια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονισθεί περαιτέρω ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται σε απλή 
γλώσσα ενώ θα διαφυλάττεται η ποιότητά της.  Επιπλέον, εάν ληφθεί υπόψη ότι αυτές οι 
πληροφορίες υφίστανται ήδη και είναι παρουσιασμένες με συγκεκριμένο τρόπο, θα πρέπει να 
υπάρχει ισχυρός λόγος για να παρουσισθούν με διαφορετικό τρόπο, ούτως ώστε να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο σύγχυσης του κοινού. 

Τροπολογία 144
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με φιλικό προς τον ασθενή
τρόπο χωρίς να θιγεί ο συνεκτικός και 
αμερόληπτος χαρακτήρας των 
πληροφοριών που διατίθενται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση του φύλλου πληροφοριών είναι ουσιαστικής σημασίας για να βελτιωθεί η 
ενημέρωση των ασθενών και του κοινού για τα φάρμακα. Εν τούτοις, το γεγονός ότι οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας αποκτούν τη δυνατότητα να παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες κατά 
τρόπο διαφορετικό, ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στους ασθενείς και στο κοινό και να 
επιτρέψει στους κάτοχους άδειας κυκλοφορίας να παρέχουν μεροληπτικές πληροφορίες (π.χ. 
παραλείποντας πληροφορίες, τονίζοντας τα οφέλη ενός φαρμάκου και ελαχιστοποιώντας τους 
κινδύνους). Για το λόγο αυτό είναι ουσιαστικό να υπογραμμιστεί ότι οι πληροφορίες μπορούν 
να διατίθενται κατά τρόπο πιο φιλικό προς τον ασθενή υπό τον όρο ότι δεν τίθεται υπό 
αμφισβήτηση η ποιότητα των πληροφοριών.
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Τροπολογία 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με τρόπο κατανοητό στο 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η ποιότητα ή η 
αξιοπιστία των πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διαφορετική παρουσίαση των πληροφοριών πρέπει να συμβάλει 
στη δυνατότητα του ασθενή να κατανοήσει τις πληροφορίες, και ότι, ως εκ τούτου, η 
παρουσίαση πρέπει να είναι περισσότερο φιλική προς τον ασθενή.

Τροπολογία 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 

β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
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επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά τα 
παρουσιάζουν με διαφορετικό τρόπο·

επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, καθώς και της έκθεσης 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να δοθεί στην φαρμακευτική βιομηχανία η ελευθερία να παραγάγει μη 
εξειδικευμένα φύλλα οδηγιών που θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για επιλεκτική 
ενημέρωση και να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου θα κυκλοφορούν δύο τύποι οδηγιών: η 
επισήμως εγκεκριμένη και η μη εξειδικευμένη μορφή. Αντίθετα, τα επίσημα, εγκεκριμένα φύλλα 
οδηγιών θα πρέπει να βελτιωθούν και να γίνουν πιο προσβάσιμα για τους ασθενείς. 
Συγκεκριμένα, το Άρθρο 59 της Οδηγίας, το οποίο διευκρινίζει το περιεχόμενο του φύλλου 
οδηγιών, πρέπει να βελτιστοποιηθεί ώστε να αναβαθμισθεί η ποιότητα και η σαφήνεια της 
επισήμανσης της συσκευασίας και του φύλλου οδηγιών.

Τροπολογία 147
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα)  το φύλλο οδηγιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το να επιτραπεί στην φαρμακευτική βιομηχανία να συντάξει έγγραφα χρησιμοποιώντας μόνον 
μερικά από τα στοιχεία της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος(ΠΧΠ), 
αποσυνδεδεμένα από τα άλλα στοιχεία που χρειάζονται για την πλήρη κατανόησή τους, και να 
παραγάγει μη εξειδικευμένα φύλλα οδηγιών, είναι αναποτελεσματικό.  Επιπλέον, ενδεχομένως 
δημιουργήσει σύγχυση η κυκλοφορία δύο τύπων φύλλων οδηγιών, ο ένας ο εγκεκριμένος και ο 
άλλος, η αναδιατυπωμένη εκδοχή του παρασκευαστή.  Ο κίνδυνος συνίσταται στο ότι θα 
οδηγήσει στη διάδοση στο κοινό διαφημιστικής πληροφόρησης για φάρμακα και σε διοικητική 
επιβάρυνση για τις αρχές του τομέα της υγείας.
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Τροπολογία 148
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή είναι περιττή εφόσον το Άρθρο 86 της ισχύουσας Οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
επιτρέπει ήδη τις "συγκεκριμένες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν (…) 
εφόσον δεν περιέχουν καμία πληροφορία σχετικά με το φάρμακο" (η τροπ. 11 προτείνει την 
προσθήκη "πληροφορίες για τον περιβαλλοντικό κίνδυνο του φαρμακευτικού προϊόντος").  Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να διατηρηθεί η μνεία "εφόσον δεν περιέχουν καμία πληροφορία σχετικά με 
το φάρμακο" ώστε να διατηρηθεί η απαγόρευση στην απευθείας διαφήμιση στον καταναλωτή. 

Τροπολογία 149
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό είναι εν μέρει περιττό με τις υφιστάμενες διατάξεις του Άρθρου 86, παράγραφος 2.  Ο 
συντάκτης προτείνει να προστεθούν πληροφορίες για την επίπτωση στο περιβάλλον στο Άρθρο 
86, παράγραφος 2, στην δε περίπτωση αυτή η διάταξη αυτή είναι απολύτως περιττή. 

Τροπολογία 150
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

γ) πληροφορίες για τη διάθεση μη 
χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων ή 
απορριμμάτων προερχομένων από 
φάρμακα, καθώς και αναφορά 
οιουδήποτε καθιερωμένου συστήματος 
συλλογής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί η έννοια των πληροφοριών σχετικά με την επίπτωση στο 
περιβάλλον του φαρμάκου. Το δεύτερο μέρος της παραγράφου αυτής θα πρέπει να διαγραφεί 
εφόσον δεν συνάδει με το Άρθρο 86 της υφιστάμενης νομοθεσίας που αναφέρει ήδη ότι "οι 
συγκεκριμένες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν, για παράδειγμα, τις αλλαγές 
συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, καθώς και τους καταλόγους πώλησης και τους καταλόγους τιμών, 
εφόσον δεν περιέχουν καμία πληροφορία σχετικά με το φάρμακο" δεν καλύπτονται από τον 
Τίτλο VIII.

Τροπολογία 151
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
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Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

γ) πληροφορίες για τη διάθεση μη 
χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων ή 
απορριμμάτων προερχομένων από 
φάρμακα, καθώς και αναφορά σε 
οιοδήποτε καθιερωμένο σύστημα 
συλλογής, εφόσον δεν περιέχουν καμία 
πληροφορία σχετικά με το φάρμακο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί η έννοια των πληροφοριών σχετικά με την επίπτωση στο 
περιβάλλον του φαρμάκου και να διασφαλισθεί ότι δεν περιέχουν καμία πληροφορία σχετικά με 
το φάρμακο. Το δεύτερο μέρος της παραγράφου πρέπει να διαγραφεί. Όπως αναφέρεται στο 
προτεινόμενο Άρθρο 100β, στοιχείο γ, μπορεί να οδηγήσει σε δηλώσεις του τύπου "Όσο για 
σήμερα, το συνταγογραφούμενο φάρμακο Χ είναι 20% φθηνότερο από πριν".  Ή "η νέα 
συσκευασία ΚΛ τώρα περιέχει 30 δισκία περισσότερα από πριν".  Αυτό θα πρέπει να 
αποφευχθεί εφόσον θα αποτελούσε σαφώς διαφήμιση.

Τροπολογία 152
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τη 
διαθεσιμότητα και τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις, υπό τον όρο ότι δεν γίνεται 
καμιά σύγκριση με προηγούμενη 
κατάσταση ή με άλλο φάρμακο του ιδίου 
τύπου, και υλικό αναφοράς για φάρμακο
που αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία, επιστροφή εξόδων ή 
προειδοποιήσεις για ανεπιθύμητες 
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ενέργειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται μερικές διευκρινίσεις όσον αφορά πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και την 
επιστροφή εξόδων ώστε οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας να μην κάνουν συγκρίσεις με 
προηγούμενες καταστάσεις και άλλα παρόμοια προϊόντα που θα είχαν επίπτωση στην επιλογή 
των ασθενών· τούτο δε με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες παραμένουν
αντικειμενικές, πραγματολογικές, χωρίς οιοδήποτε κίνητρο αγοράς. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να 
συμπεριληφθεί η επιστροφή εξόδων στον κατάλογο ως παράδειγμα πραγματολογικών 
πληροφοριών που πρέπει να επιτραπούν στα πλαίσια της ρήτρας αυτής.

Τροπολογία 153
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, και υλικό 
αναφοράς που αφορά, για παράδειγμα, 
αλλαγές στη συσκευασία ή 
προειδοποιήσεις για ανεπιθύμητες 
ενέργειες·

Or. en

Τροπολογία 154
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
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επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες, αλληλεπιδράσεις 
και αντενδείξεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλληλεπιδράσεις και οι αντενδείξεις είναι το ίδιο σημαντικές με τις προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τροπολογία 155
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) επικαιροποιημένες περιοδικές 
εκθέσεις για την ασφάλεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επιστημονικά δεδομένα ανήκουν στο κοινό και θα πρέπει να διατίθενται σε ανεξάρτητους 
ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να τα αναλύσουν προκειμένου να εντοπίσουν έγκαιρα τους 
κινδύνους για την ασφάλεια.  Το να επιτραπεί στην φαρμακευτική βιομηχανία να καταρτίζει 
έγγραφα και να χρησιμοποιεί μερικά μόνον στοιχεία των ειδικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και να παραγάγει ένα μη εξειδικευμένο φύλλο οδηγιών είναι αναποτελεσματικό.  
Επίσης, ενδεχομένως δημιουργήσει σύγχυση η ύπαρξη δύο τύπων φύλλων οδηγιών, ο ένας ο 
επισήμως εγκεκριμένος και ο άλλος αναδιατυπωμένος από τον παρασκευαστή, εφόσον θα 
οδηγήσει στη διάδοση στο κοινό διαφημιστικής πληροφόρησης για φάρμακα που χορηγούνται 
κατόπιν συνταγής μόνον και σε διοικητική επιβάρυνση για τις αρχές του τομέα της υγείας.
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Τροπολογία 156
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ιατρικές πληροφορίες, σχετικές με το 
προϊόν, για μη παρεμβατικές 
επιστημονικές μελέτες, ή μέτρα που 
συνοδεύουν την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο 
της προς αποφυγή ή προς θεραπεία 
πάθησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας δεν πρέπει να μπορούν να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με 
τα αποτελέσματα των μη παρεμβατικών επιστημονικών μελετών- εφόσον αυτές έχουν συχνά 
διαφημιστικό χαρακτήρα, και δεν ρυθμίζονται. 

Τροπολογία 157
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ιατρικές πληροφορίες, σχετικές με το 
προϊόν, για μη παρεμβατικές 
επιστημονικές μελέτες, ή μέτρα που 
συνοδεύουν την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο 
της προς αποφυγή ή προς θεραπεία 
πάθησης.

διαγράφεται



AM\817858EL.doc 99/197 PE441.215v02-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι μη παρεμβατικές επιστημονικές μελέτες έχουν συχνά "κακή 
ποιότητα και συνήθως διαφημιστικό χαρακτήρα".  Επιπλέον, οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με 
μελέτες περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο οδηγιών για τον ασθενή και στην Περίληψη των 
Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί μέρος του φακέλου καταχώρισης για έγκριση. Δεν 
είναι ανάγκη να επιτραπεί στην φαρμακοβιομηχανία να συλλέξει κάποιες πληροφορίες 
ξεχωριστά από τα άλλα στοιχεία, εφόσον είναι όλες απαραίτηττες για την σωστή κατανόηση.  Η 
παρουσίαση συγκεκριμένου φαρμάκου πρέπει να θεωρείται διαφήμιση. 

Τροπολογία 158
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ιατρικές πληροφορίες, σχετικές με το 
προϊόν, για μη παρεμβατικές 
επιστημονικές μελέτες, ή μέτρα που 
συνοδεύουν την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο 
της προς αποφυγή ή προς θεραπεία 
πάθησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. δημόσια διαβούλευση για την φαρμακοεπαγρύπνιση, 
σημείο 3.2.5), οι μη παρεμβατικές επιστημονικές μελέτες έχουν συχνά "κακή ποιότητα και 
συνήθως διαφημιστικό χαρακτήρα".  Συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για την 
ενημέρωση του κοινού.  Η παρουσίαση συγκεκριμένου φαρμάκου ως λύση για την πρόληψη ή 
την θεραπεία ασθένειας πρέπει να θεωρείται διαφήμιση.
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Τροπολογία 159
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ιατρικές πληροφορίες, σχετικές με το 
προϊόν, για μη παρεμβατικές 
επιστημονικές μελέτες, ή μέτρα που 
συνοδεύουν την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο 
της προς αποφυγή ή προς θεραπεία 
πάθησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αφορά πληροφορίες που δεν είναι εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές, και 
είναι συγκαλυμμένες "παρωθητικές" πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε μη 
επιτρεπόμενη χρήση. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι οι μη παρεμβατικές μελέτες έχουν συχνά κακή 
ποιότητα και συνήθως διαφημιστικό χαρακτήρα. Οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με μελέτες 
περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο οδηγιών για τον ασθενή και στην Περίληψη των 
Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί μέρος του φακέλου καταχώρισης για έγκριση· δεν 
είναι ανάγκη να επιτραπεί στην βιομηχανία να συλλέξει κάποια στοιχεία από την ΠΧΠ εκτός 
του πλαισίου τους εφόσον εγκυμονεί ο κίνδυνος να οδηγήσει στη διάδοση στο κοινό 
διαφημιστικής πληροφόρησης.

Τροπολογία 160
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ιατρικές πληροφορίες, σχετικές με το 
προϊόν, για μη παρεμβατικές 
επιστημονικές μελέτες, ή μέτρα που 
συνοδεύουν την πρόληψη και τη 

διαγράφεται
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θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο 
της προς αποφυγή ή προς θεραπεία 
πάθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία έχει σχέση με τις πληροφορίες που δεν είναι εγκεκριμένες από τις 
αρμόδιες αρχές κατά την καταχώριση φαρμακευτικών προϊόντων και είναι στην 
πραγματικότητα συγκαλυμμένες "παροτρυντικές" πληροφορίες. Οιαδήποτε πληροφορία σχετικά 
με μελέτες περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο οδηγιών για τον ασθενή και στην Περίληψη των
Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ) που αποτελεί μέρος του φακέλου καταχώρισης για 
έγκριση.

Τροπολογία 161
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ιατρικές πληροφορίες, σχετικές με το 
προϊόν, για μη παρεμβατικές 
επιστημονικές μελέτες, ή μέτρα που 
συνοδεύουν την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο της 
προς αποφυγή ή προς θεραπεία πάθησης.

δ) άλλες πληροφορίες για φάρμακα που 
παρέχονται στα πλαίσια του παρόντος 
τίτλου οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που
ορίζονται στο Άρθρο 100δ και δεν 
αποσκοπούν στη διαφήμιση μεμονωμένου 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του προτεινόμενου κειμένου είναι δυσκολονόητη και δυσεφάρμοστη στην πράξη. 
Θα οδηγήσει σε διαφορετικές πρακτικές στα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, θα θέσει επίσης σε 
κίνδυνο την παροχή πληροφοριών για κλινικές δοκιμές οι οποίες παρατίθενται σε βάσεις 
δεδομένων πού εγγυώνται την διαφάνεια των κλινικών δοκιμών, πράγμα που θα αποβεί σαφώς 
σε βάρος της δημόσιας υγείας και δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον ουδενός. 
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Τροπολογία 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ιατρικές πληροφορίες, σχετικές με το
προϊόν, για μη παρεμβατικές 
επιστημονικές μελέτες, ή μέτρα που 
συνοδεύουν την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο 
της προς αποφυγή ή προς θεραπεία 
πάθησης.

δ) μέτρα για πρόληψη και ιατρική 
θεραπεία. Πριν παρασχεθούν, οι
πληροφορίες αυτές εγκρίνονται από την 
Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20β(1) του 
κανονισμού EΚ αριθ. 726/2004·

Or. en

Τροπολογία 163
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) άλλες πληροφορίες σχετικά με 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, όπως προβλέπεται στον 
παρόντα Τίτλο, όπως τα αποτελέσματα 
φαρμακευτικών και προκλινικών 
δοκιμών ή κλινικών δοκιμασιών, που 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια του 
άρθρου 100δ και δεν προωθούν κανένα 
μεμονωμένο φάρμακο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ασθενείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται πληροφορίες σχετικά με τις 
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φαρμακευτικές και προκλινικές δοκιμές και τις κλινικές δοκιμασίες. Λαμβανομένου όμως 
υπόψη του ευαίσθητου εμπορικού χαρακτήρα αυτών των δοκιμών και δοκιμασιών, οι 
φαρμακευτικές εταιρείες δεν μπορούν να υποχρεώνονται να θέτουν στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με αυτές τις δοκιμές και δοκιμασίες· εάν όμως 
επιθυμήσουν να κοινοποιήσουν αυτά τα στοιχεία τεκμηρίωσης, πρέπει να έχουν αυτή τη 
δυνατότητα.

Τροπολογία 164
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 β – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τα προκλινικά και κλινικά δεδομένα 
για το προϊόν τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επιστημονικά δεδομένα ανήκουν στο κοινό και θα πρέπει να διατίθενται σε ανεξάρτητους 
ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να τα αναλύσουν προκειμένου να εντοπίσουν έγκαιρα τους 
κινδύνους για την ασφάλεια.  Το να επιτραπεί στην φαρμακευτική βιομηχανία να καταρτίζει 
έγγραφα και να χρησιμοποιεί μερικά μόνον στοιχεία των ειδικών χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και να παραγάγει ένα μη εξειδικευμένο φύλλο οδηγιών είναι αναποτελεσματικό.  
Επίσης, ενδεχομένως δημιουργήσει σύγχυση η ύπαρξη δύο τύπων φύλλων οδηγιών, ο ένας ο 
επισήμως εγκεκριμένος και ο άλλος αναδιατυπωμένος από τον παρασκευαστή, εφόσον θα 
οδηγήσει στη διάδοση στο κοινό διαφημιστικής πληροφόρησης για φάρμακα που χορηγούνται 
κατόπιν συνταγής μόνον και σε διοικητική επιβάρυνση για τις αρχές του τομέα της υγείας. 

Τροπολογία 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 γ – εισαγωγή 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση ή το 
ραδιόφωνο: Καθίστανται διαθέσιμες μόνο 
μέσω των ακόλουθων διαύλων:

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή που έχουν εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές και διατίθενται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο
ή τις εφημερίδες, τα περιοδικά και 
παρεμφερείς δημοσιεύσεις. Επιτρέπεται 
στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας να 
παρέχει τις πληροφορίες που εγκρίνονται 
στο Άρθρο 100β στο διαδύκτυο.  Οι 
πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται στο 
ευρύ κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα 
χωρίς να ζητηθούν ή αυτομάτως και
καθίστανται διαθέσιμες μόνο μέσω των 
ακόλουθων διαύλων:

Or. en

Τροπολογία 166
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση ή το 
ραδιόφωνο: Καθίστανται διαθέσιμες μόνο 
μέσω των ακόλουθων διαύλων:

Ενημέρωση σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, η οποία διατίθεται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίσταται 
διαθέσιμη στην τηλεόραση, τη 
διαδικτυακή τηλεόραση, σε υλικά 
βιντεοεκπομπής, τις εφημερίδες, τα 
περιοδικά και παρεμφερείς δημοσιεύσεις
ή το ραδιόφωνο: Καθίσταται διαθέσιμη
μόνο μέσω των διαδικτυακών τόπων του 
κατόχου άδειας κυκλοφορίας, 
προκειμένου να αποφεύγεται το 
ενδεχόμενο να διανέμεται ενεργά 
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ανεπιθύμητο υλικό στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα·

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα
β) δικτυακοί τόποι για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό σε 
επιμέρους πρόσωπα
γ) γραπτές απαντήσεις σε αιτήματα για 
την παροχή πληροφοριών οιουδήποτε 
προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use "communication". Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Τροπολογία 167
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση ή το 
ραδιόφωνο: Καθίστανται διαθέσιμες μόνο
μέσω των ακόλουθων διαύλων:

Εγγραφα σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή
διατίθενται μόνον από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό μέσω του 
διαδικτυακού τους τόπου.

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα
β) δικτυακοί τόποι για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό σε 
επιμέρους πρόσωπα
γ) γραπτές απαντήσεις σε αιτήματα για 
την παροχή πληροφοριών οιουδήποτε 
προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.
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Τροπολογία 168
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 γ – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση ή το 
ραδιόφωνο: Καθίστανται διαθέσιμες μόνο 
μέσω των ακόλουθων διαύλων:

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες διατίθενται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση, σε 
διαδικτυακούς τόπους, το ραδιόφωνο ή 
τις εφημερίδες, τα περιοδικά και 
παρεμφερείς δημοσιεύσεις. Καθίστανται 
διαθέσιμες μόνο μέσω των ακόλουθων 
διαύλων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι "Διαδικτυακοί τόποι" θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο εφόσον είναι ένας προσφιλής 
τρόπος επικοινωνίας με το κοινό.

Τροπολογία 169
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση ή το 
ραδιόφωνο: Καθίστανται διαθέσιμες μόνο 

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες διατίθενται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση, την 
διαδικτυακή τηλεόραση, σε υλικά 
βιντεοεκπομπής, τις εφημερίδες, τα 
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μέσω των ακόλουθων διαύλων: περιοδικά και παρεμφερείς παραγωγές ή 
το ραδιόφωνο. Καθίστανται διαθέσιμες 
μόνο μέσω των ακόλουθων διαύλων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του κοινού από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνεται μέσω 
ειδικών διαύλων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τόπων των ΚΑΚ, 
ούτως ώστε το κοινό που αναζητεί πληροφορίες σχετικά με φάρμακο να ξέρει εύκολα πού να 
ψάξει και να γνωρίζει ότι η πηγή είναι ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας.  Όταν οι πληροφορίες 
παρέχονται μέσω της τηλεόρασης, των διαδικτυακών τηλεοπτικών σταθμών, του ραδιοφώνου ή 
έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία, οι ασθενείς δεν προστατεύονται από μη ζητηθείσα 
πληροφόρηση και η παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών δεν πρέπει να επιτρέπεται. Οι 
βιντεοεκπομπές στο Διαδίκτυο τείνουν να επιτρέπουν τη συγκαλυμμένη διαφήμιση και δεν 
πρέπει να επιτρέπονται.

Τροπολογία 170
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 γ – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση ή το 
ραδιόφωνο: Καθίστανται διαθέσιμες μόνο 
μέσω των ακόλουθων διαύλων:

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες διατίθενται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο
ή στα έντυπα μέσα ενημέρωσης. 
Καθίστανται διαθέσιμες μόνο μέσω των 
ακόλουθων διαύλων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έντυπο υλικό που παρέχεται για διανομή στους ασθενείς δεν είναι το κατάλληλο μέσο 
παροχής πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Σε 
αυτή την περίπτωση θα επρόκειτο ενδεχομένως για "παροτρυντική πληροφορία", ενώ η οδηγία 
θα πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες που αναζητεί ο ασθενής αυτόβουλα. Η επιλογή 
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παροχής πληροφορίας με έντυπα μέσα πρέπει επομένως να διαγραφεί.

Τροπολογία 171
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες που παρέχονται σε δημοσιεύσεις για την υγεία αποτελούν μη ζητηθέν μέσο 
ενημέρωσης. Κατά συνέπεια δεν αποτελούν τον κατάλληλο δίαυλο διάδοσης. 

Τροπολογία 172
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο Επίτροπος Verheugen ανέφερε παλαιότερα ότι οιαδήποτε δημοσίευση με ένα τμήμα για την 
υγεία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως "σχετικό με την υγεία".  Τμήματα για την υγεία 
μπορούν να βρεθούν σχεδόν σε οιοδήποτε έντυπο μέσο, από τον κίτρινο έως τον ποιοτικό τύπο.  
Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα στην διαφήμιση στα έντυπα μέσα ενημέρωσης. Η ρήτρα 
αυτή είναι μια από τις πλέον προφανείς αποδείξεις του αβάσιμου της πρότασης αυτής.  Ενώ τα 
έντυπα μέσα ενημέρωσης θα ήθελαν να κερδίσουν έναν σημαντικό νέο πελάτη, αυτό δεν μπορεί 
να είναι προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 173
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες που παρέχονται σε δημοσιεύσεις για την υγεία αποτελούν μη ζητηθέν μέσο 
ενημέρωσης και κατά συνέπεια δεν αποτελούν τον κατάλληλο δίαυλο διάδοσης. 

Τροπολογία 174
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 γ – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, διαγράφεται
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όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες στο κοινό σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή από 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας πρέπει να παρέχονται μόνο μέσω ειδικών διαύλων επικοινωνίας, 
ούτως ώστε το κοινό που αναζητεί ειδικές πληροφορίες σχετικά με φάρμακο να ξέρει εύκολα 
πού να ψάξει γι’αυτό ενώ παράλληλα θα γνωρίζει ότι η πηγή είναι ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας. Όταν οι πληροφορίες διατίθενται μέσω π.χ. σχετικών με την υγεία δημοσιεύσεων, 
οι ασθενείς δεν προστατεύονται από αυτή την μη ζητηθείσα πληροφόρηση και, κατά συνέπεια, η 
παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών δεν πρέπει να επιτρέπεται.

Τροπολογία 175
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα

(α) εγχειρίδια, φυλλάδια και άλλες 
κατηγορίες έντυπων πληροφοριών, 
μεταξύ άλλων έντυπες δημοσιεύσεις για 
την υγεία, όπως ορίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 
σχετικά με τις επιτρεπόμενες 
πληροφορίες, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές το τι σημαίνει "δημοσιεύσεις για την υγεία" και είναι πιθανόν να οδηγήσει σε 
διαφορετικές πρακτικές.  Ωστόσο, το έντυπο υλικό είναι και παραμένει ένα σημαντικό μέσο 
ανταπόκρισης στο αίτημα ασθενών και πολιτών για καλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση 
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σχετικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα (π.χ. ομάδες πληθυσμού χωρίς πρόσβαση στο 
διαδίκτυο) υπό την προϋπόθεση ότι το ζητεί το ευρύ κοινό.  Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί 
ότι παρόμοιο υλικό μπορεί να παρασχεθεί, όπως και άλλο υλικό που ορίζεται από 
μεμονωμένους ΚΑΚ, ενώ αποκλείεται η "παροτρυντική" πληροφόρηση για φάρμακα μέσω των 
κλασσικών διαύλων μαζικής επικοινωνίας.

Τροπολογία 176
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα

(α) εγχειρίδια, φυλλάδια, 
οπτικοακουστικές πληροφορίες και άλλες 
κατηγορίες έντυπων πληροφοριών, 
μεταξύ άλλων έντυπες δημοσιεύσεις για 
την υγεία, όπως ορίζονται από το κράτος 
μέλος δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές το τι σημαίνει "δημοσιεύσεις για την υγεία" και είναι πιθανόν να οδηγήσει σε 
διαφορετικές πρακτικές.  Ωστόσο, το έντυπο υλικό και άλλα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τα CD 
ROM για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων) είναι και παραμένουν ένα 
σημαντικό μέσο ανταπόκρισης στο αίτημα ασθενών και πολιτών για καλύτερη πρόσβαση στην 
ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα (π.χ. ομάδες πληθυσμού χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο). 
Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι παρόμοιο υλικό μπορεί να παρασχεθεί, όπως και άλλο 
υλικό που ορίζεται από μεμονωμένους ΚΑΚ, ενώ αποκλείεται η "παροτρυντική" πληροφόρηση 
για φάρμακα μέσω των κλασσικών διαύλων μαζικής επικοινωνίας.

Τροπολογία 177
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
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Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις 
επιτρεπόμενες πληροφορίες, όπως 
εγχειρίδια, φυλλάδια και άλλες 
κατηγορίες έντυπων πληροφοριών 
συμπεριλαμβανομένων ιατρικών εντύπων 
που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αποσκοπεί να επιλύσει ανισότητες ανά την Ευρώπη σε σχέση με την πρόσβαση των 
ασθενών στην ενημέρωση· κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχει κοινός ορισμός για τις έντυπες 
δημοσιεύσεις για την υγεία. Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι οι έντυπες δημοσιεύσεις για την 
υγεία δεν περιλαμβάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τροπολογία 178
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από τις Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
επιτρεπόμενες πληροφορίες,
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρέχοντας τη δυνατότητα στα διάφορα κράτη μέλη να ορίσουν τις "έντυπες δημοσιεύσεις για 
την υγεία", δεν θα εκπληρωθεί ένας βασικός στόχος της Οδηγίας - ο οποίος είναι να επιλυθούν 
οι ανισότητες ανά την ΕΕ σε σχέση με την πρόσβαση στις πληροφορίες των ασθενών και του 
κοινού (αιτιολογ. Αναφορά 3). Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
πληροφορίες που επιτρέπονται – όπως προτείνονται από το Άρθρο 100ζ (2)- θα διασφαλίσουν 
ίση πρόσβαση στην ενημέρωση για όλους τους ασθενείς, σε όλα τα κρέτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 179
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 γ – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δικτυακοί τόποι για φάρμακα,
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό σε 
επιμέρους πρόσωπα

β) διαδικτυακοί τόποι και άλλα 
ηλεκτρονικά αποθετήρια που περιέχουν 
πληροφορίες για φάρμακα, αποκλειομένης 
της ανεπιθύμητης διανομής στους 
πολίτες μέσω μαζικών ανακοινώσεων 
όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
τηλεφωνικά μηνύματα σε πολλούς 
αποδέκτες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι επιτρέπεται η παροχή υψηλής ποιότητας μη διαφημιστικού 
χαρακτήρα πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών αποθετηρίων που δεν είναι αποκλειστικά 
Διαδικτυακοί τόποι.  Υφίστανται ήδη ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης που δεν είναι διαδικτυακοί 
τόποι αλλά μέσω των οποίων τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε πληροφορίες αναφοράς (π.χ. σελίδες αναφοράς που διατίθενται μέσω 
τηλεοπτικών δεκτών ή τηλεφωνικών συστημάτων). Το διαδίκτυο γίνεται ολονέν πολύ πιο 
δυναμικό και υπερβαίνει τους στατικούς διαδικτυακούς τόπους.  Είναι σημαντικό να είναι η 
οδηγία έτοιμη για το μέλλον. 
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Τροπολογία 180
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δικτυακοί τόποι για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό σε 
επιμέρους πρόσωπα

β) διαδικτυακοί τόποι και άλλα 
ηλεκτρονικά αποθετήρια που περιέχουν 
πληροφορίες, αποκλειομένης της 
ανεπιθύμητης διανομής στους πολίτες 
μέσω μαζικών ανακοινώσεων όπως 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεφωνικά 
μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι επιτρέπεται η παροχή υψηλής ποιότητας μη διαφημιστικού 
χαρακτήρα πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών αποθετηρίων (που δεν είναι αποκλειστικά 
διαδικτυακοί τόποι).  Είναι σημαντικό να είναι η οδηγία έτοιμη για το μέλλον εφόσον το 
διαδίκτυο γίνεται πιο δυναμικό και υπερβαίνει τους στατικούς ιστοτόπους. Μόνον η παροχή 
πληροφοριών που μπορεί να αναζητήσουν οι ασθενείς ("ζητούμενες" πληροφορίες) είναι 
αποδεκτή, ενώ δεν είναι η "παροτρυντική" ανεπιθύμητη ενημέρωση.  Η παραπομπή σε μαζικές 
ανακοινώσεις τονίζει τη διαφορά μεταξύ "παροτρυντικών" και "ζητούμενων" πληροφοριών· και 
ενισχύει την απαγόρευση της ανεπιθύμητης διανομής πληροφοριών.

Τροπολογία 181
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαδικτυακοί τόποι για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα·

β) διαδικτυακοί τόποι των κατόχων 
άδειας κυκλοφορίας για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για τα φάρμακα δεν πρέπει να μεταδίδονται σε οιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο.  
Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που τοποθετείται στο 
διαδίκτυο.

Τροπολογία 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 γ – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαδικτυακοί τόποι για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό σε 
επιμέρους πρόσωπα

β) διαδικτυακοί τόποι των κατόχων 
άδειας κυκλοφορίας για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό σε 
επιμέρους πρόσωπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με φάρμακα, 
που διατίθενται από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας στο ευρύ κοινό, πρέπει να 
δημοσιεύονται στους διαδικτυακούς τόπους των κατόχων άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 183
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαδικτυακοί τόποι για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 

β) Οι διαδικτυακοί τόποι των κατόχων 
άδειας κυκλοφορίας για φάρμακα, 
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διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα

αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία το να είναι σε θέση να δει ο ασθενής με την πρώτη ματιά σε ποιον 
ανήκει η ιστοσελίδα. Αυτό μπορεί μόνον να εξασφαλισθεί (παράλληλα με μια καλά διατυπωμένη 
βιβλιογραφική διεύθυνση, κλπ.) μεριμνώντας ώστε η διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) να 
περιλαμβάνει το όνομα του κατόχου άδειας κυκλοφορίας. Η διαφάνεια είναι βασική 
προϋπόθεση: ο ασθενής χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είναι ο συντάκτης της δεδομένης 
πληροφορίας (π.χ. φαρμακευτικές εταιρίες, επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ασφαλιστές 
υγείας) και επιπλέον είναι σημαντικό να μπορεί να κάνει εύκολα τη διάκριση μεταξύ νομίμων 
και παράνομων ιστοσελίδων. 

Τροπολογία 184
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαδικτυακοί τόποι για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα

β) διαδικτυακοί τόποι των κατόχων 
άδειας κυκλοφορίας για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 185
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) γραπτές απαντήσεις σε αιτήματα για την 
παροχή πληροφοριών οιουδήποτε 
προσώπου.

γ) απαντήσεις σε αιτήματα για την παροχή 
πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς συχνά ζητούν αμέσως και απευθείας διευκρινίσεις για τις πληροφορίες που 
υπάρχουν στο φύλλο οδηγιών του φαρμάκου ή επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες. Η 
απαίτηση να μπορεί να δίδεται απάντηση μόνο γραπτώς θα προσέθετε καθυστερήσεις για τους 
ασθενείς οι οποίες θα μπορούσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχουν αρνητική επίπτωση στην 
υγεία τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι δυνατές τόσο προφορικές όσο και γραπτές 
απαντήσεις σε μεμονωμένα ερωτήματα για ιατρικές πληροφορίες.

Τροπολογία 186
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 γ – παράγραφοι 1 α και 1 β (νέες) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Όπου οι αρμόδιες εθνικές αρχές το 
κρίνουν σκόπιμο, μπορούν επίσης να 
διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με 
φάρμακα και άλλες σχετικές με την υγεία 
πληροφορίες στο ευρύ κοινό, με τη 
σύναψη συμφωνιών με Παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών, που μπορούν 
να παρέχουν πληροφορίες δημοσίου 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 21 
παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ 
για την καθολική υπηρεσία και τα 
δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.
Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες 
διατίθενται με τα ίδια μέσα που 
χρησιμοποιούνται για συνήθεις 
επικοινωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων 



AM\817858EL.doc 119/197 PE441.215v02-00

EL

και των συνδρομητών τους. Δεδομένου 
ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα 
φάρμακα δεν υπόκεινται στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 21 (4) της οδηγίας 
2009/136/ΕΚ, οι πάροχοι διαδικτυακών 
υπηρεσιών μπορούν να επιβαρύνουν τις 
εθνικές αρχές για τη διάθεση αυτών των 
πληροφοριών".

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δημόσια μηνύματα στα οποία αναφέρεται η οδηγία 2009/136/ΕΚ σχετίζονται με τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εν τούτοις, πληροφορίες σχετικά με φάρμακα και 
γενικότερες πληροφορίες για την υγεία μπορούν επίσης να έχουν δημόσιο ενδιαφέρον. 
Δεδομένου ότι αυτού του είδους οι πληροφορίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, προτείνεται το πλαίσιο αυτό να 
χρησιμοποιείται βάσει εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών 
και των εθνικών αρχών. Ο δίαυλος αυτός δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο όταν οι 
εθνικές αρχές το κρίνουν αναγκαίο και όταν προσδίδει επιπρόσθετη αξία από άποψη 
αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με τους άλλους συνήθεις διαύλους.

Τροπολογία 187
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το περιεχόμενο και η παρουσίαση των 
πληροφοριών σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

(α) είναι αντικειμενικές και αμερόληπτες· 
συγκεκριμένα, εάν οι πληροφορίες 
αφορούν τα οφέλη από ένα φάρμακο, 
αναφέρονται επίσης και οι σχετικοί 
κίνδυνοι·
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β) λαμβάνουν υπόψη τις γενικές ανάγκες 
και προσδοκίες των ασθενών·
γ) βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, 
είναι επαληθεύσιμες και περιλαμβάνουν 
δήλωση για το επίπεδο των αποδεικτικών 
στοιχείων·
δ) επικαιροποιούνται και περιλαμβάνουν 
την ημερομηνία δημοσίευσης ή την 
τελευταία ενημέρωση των πληροφοριών·
ε) είναι αξιόπιστες, πραγματολογικά 
ορθές και μη παραπλανητικές·
στ) είναι κατανοητές για το ευρύ κοινό ή 
επιμέρους πρόσωπα·
(ζ) αναφέρουν σαφώς την πηγή των 
πληροφοριών καθώς και το συντάκτη και 
παρέχουν παραπομπές στα έγγραφα στα 
οποία βασίζονται οι πληροφορίες·
h) δεν έρχονται σε αντίθεση με την 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, την επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως αυτό έχει 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι "προϋποθέσεις" που παρατίθενται ανωτέρω δεν είναι ρεαλιστικές και δεν επιτρέπουν την 
χρήσιμη ενημέρωση των ασθενών (το δελτίο δεδομένων για τον διαβήτη του φαρμακευτικού 
φόρουμ που απεστάλη για διαβούλευση τον Μάιο 2007 βασιζόταν σε αυτά τα "ποιοτικά
κριτήρια" αλλά θεωρήθηκε ομόφωνα μέτριας ποιότητας και άχρηστο).

Τροπολογία 188
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το περιεχόμενο και η παρουσίαση των 
πληροφοριών σχετικά με εγκεκριμένα 

διαγράφεται
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φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) είναι αντικειμενικές και αμερόληπτες· 
συγκεκριμένα, εάν οι πληροφορίες 
αφορούν τα οφέλη από ένα φάρμακο, 
αναφέρονται επίσης και οι σχετικοί 
κίνδυνοι·
β) λαμβάνουν υπόψη τις γενικές ανάγκες 
και προσδοκίες των ασθενών·
γ) βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, 
είναι επαληθεύσιμες και περιλαμβάνουν 
δήλωση για το επίπεδο των αποδεικτικών 
στοιχείων·
δ) επικαιροποιούνται και περιλαμβάνουν 
την ημερομηνία δημοσίευσης ή την 
τελευταία ενημέρωση των πληροφοριών·
ε) είναι αξιόπιστες, πραγματολογικά 
ορθές και μη παραπλανητικές·
στ) είναι κατανοητές για το ευρύ κοινό ή 
επιμέρους πρόσωπα·
(ζ) αναφέρουν σαφώς την πηγή των 
πληροφοριών καθώς και το συντάκτη και 
παρέχουν παραπομπές στα έγγραφα στα 
οποία βασίζονται οι πληροφορίες·
h) δεν έρχονται σε αντίθεση με την 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, την επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως αυτό έχει 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που η ενημέρωση περιορίζεται στα επίσημα έγγραφα, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν 
οιαδήποτε κριτήρια ποιότητας.
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Τροπολογία 189
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνουν υπόψη τις γενικές ανάγκες
και προσδοκίες των ασθενών·

β) έχουν ως επίκεντρο τους ασθενείς για 
να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες
τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αναδιατυπώνεται για να αντικατοπτρίζει καλύτερα έναν από τους κυριότερους 
στόχους της πρότασης, συγκεκριμένα παροχή πληροφοριών που θέλουν οι ασθενείς και που 
ικανοποιούν καλύτερα τις μεμονωμένες ανάγκες τους.

Τροπολογία 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Εντός έτους από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με οργανώσεις 
ασθενών και καταναλωτών, οργανώσεις 
ιατρών και φαρμακοποιών, τα κράτη 
μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την αναγνωσιμότητα και 
ακρίβεια των περιλήψεων 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των 
φύλλων οδηγιών και σχετικά με τη 
χρησιμότητά τους για το ευρύ κοινό και 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. 
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Μετά την ανάλυση των ανωτέρω 
δεδομένων, η Επιτροπή, ανάλογα με την 
περίπτωση, εισηγείται κατευθυντήριες 
προτάσεις για την 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 προτεραιότητα είναι να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα, η σαφήνεια και η κατανόηση των ΠΧΠ 
και των ΦΟΧ σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 191
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 – εισαγωγή 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν: 2. Οιεσδήποτε πραγματολογικές, 
πληροφοριακές ανακοινώσεις σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο 86, παράγραφος 2, 
που παρέχονται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό περιλαμβάνουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις να χρησιμοποιούνται μόνον για "διαφημιστική υπενθύμιση" ή ως εργαλεία για 
την προώθηση της εικόνας και του ονόματος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας. 
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Τροπολογία 192
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 – εισαγωγή 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν: 2. Οιεσδήποτε πραγματολογικές, 
πληροφοριακές ανακοινώσεις σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο 86, παράγραφος 2, 
που παρέχονται από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας στο κοινό περιλαμβάνουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται στην πληροφόρηση που 
παρέχεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 193
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι
πληροφορίες έχουν σκοπό να 
υποστηρίξουν, όχι να αντικαταστήσουν, τη 
σχέση μεταξύ ασθενούς και επαγγελματιών 
του τομέα υγείας και ότι ο ασθενής πρέπει 
να έρθει σε επαφή με έναν επαγγελματία 
του τομέα υγείας εάν χρειάζεται 
διευκρίνιση για τις παρεχόμενες 
πληροφορίες·

β) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι
πληροφοριακές ανακοινώσεις έχουν 
σκοπό να υποστηρίξουν, όχι να 
αντικαταστήσουν, τη σχέση μεταξύ 
ασθενούς και επαγγελματιών του τομέα 
υγείας και ότι ο ασθενής πρέπει να έρθει 
σε επαφή με έναν επαγγελματία του τομέα 
υγείας εάν χρειάζεται διευκρίνιση για τις 
παρεχόμενες πληροφορίες·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις να χρησιμοποιούνται μόνον για "διαφημιστική υπενθύμιση" ή ως εργαλεία για 
την προώθηση της εικόνας και του ονόματος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας. 

Τροπολογία 194
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες παρέχονται από έναν κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας·

γ) δήλωση που αρχίζει με την ένδειξη ότι 
οι πληροφοριακές ανακοινώσεις
παρέχονται από έναν κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας ή εκ μέρους του κατόχου 
αυτού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις να χρησιμοποιούνται μόνον για "διαφημιστική υπενθύμιση" ή ως εργαλεία για 
την προώθηση της εικόνας και του ονόματος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας. 

Τροπολογία 195
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες παρέχονται από έναν κάτοχο
άδειας κυκλοφορίας·

γ) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες παρέχονται από [όνομα του 
κατόχου άδειας κυκλοφορίας]·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "κάτοχος άδειας κυκλοφορίας" δεν χρησιμοποιείται συνήθως ούτε είναι 
κατανοητή από το ευρύ κοινό. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να γνωρίζει το όνομα της 
εταιρίας που πληρώνει για την παροχή πληροφοριών και η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για τις 
πληροφορίες που παρέχει. 

Τροπολογία 196
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες παρέχονται από έναν κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας·

γ) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων από έναν
κατονομαζόμενο κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας ή εξ ονόματος αυτού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Την παροχή πληροφορίας μπορεί να αναλάβει κάποιος τρίτος εξ ονόματος του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας. Οι αναγνώστες της δήλωσης μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τον όρο 
"κάτοχος άδειας κυκλοφορίας". Μια δήλωση που φέρει το όνομα του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας έχει περισσότερο νόημα και είναι κατανοητή.

Τροπολογία 197
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διεύθυνση ταχυδρομείου ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπει 
στους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τα 

δ) ταχυδρομική διεύθυνση ή διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπει 
στους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τα 
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σχόλιά τους στον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας.

σχόλιά τους ή να ζητήσουν την παροχή 
συμπληρωματικής πληροφόρησης στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση.

Τροπολογία 198
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) διεύθυνση ταχυδρομείου ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπει 
στο ευρύ κοινό να αποστείλει τα σχόλιά 
του στις εθνικές αρμόδιες αρχές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρύ κοινό πρέπει να γνωρίζει σε ποια αρχή να απευθυνθεί εάν οι πληροφορίες είναι 
παραπλανητικές ή ακατάλληλες. 

Τροπολογία 199
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) διεύθυνση ταχυδρομείου ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπει 
στο ευρύ κοινό να αποστείλει τα σχόλιά 
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του στις εθνικές αρμόδιες αρχές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο αναγνώστης αντιληφθεί ότι η πληροφορία είναι παραπλανητική ή ακατάλληλη θα πρέπει 
να ενημερωθεί σχετικά με το πού πρέπει να απευθυνθεί για να υποβάλει διαμαρτυρία.  Η 
δήλωση σχετικά με την αναφορά παρενεργειών ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις της Οδηγίας 
για την φαρμακοεπαγρύπνηση. 

Τροπολογία 200
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) διεύθυνση ταχυδρομείου ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπει 
στο ευρύ κοινό να αποστείλει τα σχόλιά 
του στις εθνικές αρμόδιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 201
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) δήλωση σύμφωνα με την οποία το 
ευρύ κοινό ενθαρρύνεται να αναφέρει 
όλες τις ύποπτες σοβαρές παρενέργειες 
φαρμάκων στον γιατρό του, τον 
φαρμακοποιό του, τον επαγγελματία του 
τομέα της υγείας, ή την εθνική αρμόδια 
αρχή, και η οποία αναφέρει το όνομα και 
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την ηλεκτρονική διεύθυνση, την 
ταχυδρομική διεύθυνση και/ή τον 
τηλεφωνικό αριθμό αυτής της αρμόδιας 
εθνικής αρχής. 

Or. en

Τροπολογία 202
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"δβ) δήλωση σύμφωνα με την οποία το 
ευρύ κοινό οφείλει να αναφέρει όλες τις 
ύποπτες σοβαρές παρενέργειες φαρμάκων 
στον γιατρό του, τον φαρμακοποιό του, 
τον επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή 
την εθνική αρμόδια αρχή".

Or. en

Αιτιολόγηση

Δήλωση σύμφωνη με τη συμβιβαστική τροπολογία που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της 
νομοθετικής διαδικασίας για την φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τροπολογία 203
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ)  δήλωση σύμφωνα με την οποία το 
ευρύ κοινό ενθαρρύνεται να αναφέρει 
όλες τις σοβαρές παρενέργειες 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον 
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γιατρό του, τον φαρμακοποιό του, ή τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δήλωση σχετικά με την αναφορά παρενεργειών ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις της Οδηγίας 
για την φαρμακοεπαγρύπνηση. 

Τροπολογία 204
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 δ – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν: 3. Αυτές οι πραγματολογικές, 
πληροφοριακές ανακοινώσεις δεν 
περιλαμβάνουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι αξιόπιστες συγκριτικές πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές. Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται οι πραγματολογικές, 
πληροφοριακές ανακοινώσεις ως πρόφαση για διαφημίσεις.

Τροπολογία 205
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων· διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δυστυχώς, οι συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων δεν έχει γίνει ακόμη. Συνεπώς δεν είναι αναγκαίο 
να γίνει αναφορά και σε αυτό εδώ.

Τροπολογία 206
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 δ – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται οι πραγματολογικές, ενημερωτικές ανακοινώσεις ως 
πρόφαση για διαφημίσεις. Πρέπει να τονιστεί ακόμη εντονότερα η διάκριση μεταξύ 
πληροφόρησης και διαφήμισης.

Τροπολογία 207
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι αξιόπιστες συγκριτικές πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές. Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται οι πραγματικές, 
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ενημερωτικές αγγελίες ως πρόφαση για διαφημίσεις.

Τροπολογία 208
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων· (α) συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων όσον 
αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και 
την αποτελεσματικότητά τους, εάν 
παρέχονται από κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας εκτός από τις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες:
- αυτές οι συγκρίσεις περιλαμβάνονται σε 
επισήμως εγκεκριμένα έγγραφα, όπως η 
Περίληψη των Χαρακτηριστικών 
Προϊόντος·

- αυτές οι συγκρίσεις βασίζονται σε 
συγκριτικές επιστημονικές μελέτες που 
δημοσιεύονται από τις σχετικές εθνικές 
αρχές ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων·
- αυτές οι συγκρίσεις περιέχονται στην 
περίληψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας 
Έκθεσης Αξιολόγησης που αναφέρεται 
στο Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, η οποία καταγράφει τις άλλες 
διαθέσιμες θεραπευτικές εναλλακτικές 
λύσεις και το κατά πόσον τα νέα 
φάρμακα έχουν θεραπευτική αξία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγκρίσεις περιλαμβάνονται στην περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος και τα φύλλα 
οδηγιών ορισμένων φαρμάκων. Για να αποκλεισθούν οι υφιστάμενες συγκρίσεις θα έπρεπε 
ουσιαστικά να είναι ατελείς οι πληροφορίες που παρέχονται από τους κατόχους άδεια 
κυκλοφορίας. Αυτό θα μπορούσε επίσης να ζημιώσει τη διαδικασία έγκρισης. Οι συγκριτικές 
επιστημονικές μελέτες για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των 
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διαφόρων φαρμάκων από ανεξάρτητες εθνικές αρχές και τον EMEA πρέπει να ενθαρρύνονται 
καθώς μπορούν να αποτελούν πολύτιμη πηγή για την ενημέρωση των καταναλωτών.

Τροπολογία 209
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) οιασδήποτε μορφής κίνητρο ή 
διαφήμιση για την κατανάλωση 
φαρμάκου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούνται οι πραγματικές, ενημερωτικές αγγελίες ως πρόφαση 
για διαφημίσεις. Πρέπει να τονιστεί ακόμη εντονότερα η διάκριση μεταξύ πληροφόρησης και 
διαφήμισης.

Τροπολογία 210
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 δ – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) πληροφορίες για άλλα φάρμακα για 
τα οποία η φαρμακευτική εταιρεία δεν 
είναι ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκ μέρους τρίτων εκστρατείες εσφαλμένης ενημέρωσης για φάρμακα που έχουν λάβει άδεια 
κυκλοφορίας από αρμόδιες αρχές πρέπει να απαγορεύονται με κάθε τρόπο. Η απαγόρευση 
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πρέπει να επεκταθεί στη διαφήμιση και πληροφόρηση προς επαγγελματίες της υγείας. Οι 
εκστρατείες εσφαλμένης ενημέρωσης από εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων για γενόσημα 
φάρμακα, για παράδειγμα, προς το ευρύ κοινό χαρακτηρίσθηκαν ως μία από τις στρατηγικές 
χρονοτριβής στην προπαρασκευαστική έκθεση της έρευνας στον φαρμακευτικό τομέα.

Τροπολογία 211
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 δ – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Εντός τριών ετών από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας, η Επιτροπή, κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης με τη συμμετοχή 
οργανώσεων ασθενών και καταναλωτών, 
οργανώσεων ιατρών και φαρμακοποιών, 
κρατών μελών και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορέων, υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με τον βαθμό στον οποίο γίνονται 
κατανοητές οι περιλήψεις 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και τα 
φύλλα οδηγιών και σχετικά με τη 
χρησιμότητά 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 με κατευθυντήριες 
γραμμές 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

Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία στην ανάγνωση και την 
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κατανόηση της ΠΧΠ και του ΦΟ σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 212
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 
κυκλοφορίας στους οποίους προβάλλονται 
οι πληροφορίες για φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν 
την περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του εν 
λόγω φαρμάκου στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών στις οποίες έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 
κυκλοφορίας αναπαράγουν την πιο 
ενημερωμένη και εγκεκριμένη από τις 
αρμόδιες αρχές έκδοση της περίληψης 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 
του φύλλου οδηγιών των φαρμάκων για 
τα οποία απαιτείται συνταγή ιατρού, 
θέτουν δε σε εμπορία τα εν λόγω 
φάρμακα στις επίσημες γλώσσες των 
κρατών μελών στις οποίες έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι ενημερωμένα τα έγγραφα των φαρμάκων προς χορήγηση κατόπιν ιατρικής 
συνταγής τα οποία θέτουν σε εμπορία οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μέσω των διαδικτυακών 
τόπων τους. 

Τροπολογία 213
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ 
 Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
δικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
διαδικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 
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κυκλοφορίας στους οποίους προβάλλονται 
οι πληροφορίες για φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν 
την περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του εν 
λόγω φαρμάκου στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών στις οποίες έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας.

κυκλοφορίας στους οποίους προβάλλονται 
οι πληροφορίες για φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν
πιστά την περίληψη των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του 
εν λόγω φαρμάκου στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών στις οποίες έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας.

Or. fr

Τροπολογία 214
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 
κυκλοφορίας στους οποίους προβάλλονται 
οι πληροφορίες για φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν 
την περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του εν 
λόγω φαρμάκου στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών στις οποίες έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 
κυκλοφορίας προκειμένου να χορηγήσουν 
έγγραφα για φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν 
πιστά την περίληψη των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του 
εν λόγω φαρμάκου στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών στις οποίες έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να αναπαράγονται χωρίς αλλαγές ή παραλήψεις.

Τροπολογία 215
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
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Οδηγία 2001/83/ΕΚ 
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 
κυκλοφορίας στους οποίους προβάλλονται 
οι πληροφορίες για φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν 
την περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του εν 
λόγω φαρμάκου στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών στις οποίες έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 
κυκλοφορίας στους οποίους προβάλλονται 
οι πληροφορίες για φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν
πιστά την περίληψη των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του 
εν λόγω φαρμάκου στις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών στις οποίες έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να αναπαράγονται χωρίς αλλαγές ή παραλήψεις

Τροπολογία 216
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
κάθε διαδικτυακός τόπος των κατόχων 
άδειας κυκλοφορίας που παραπέμπει σε 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή περιέχει έναν προβαλλόμενο 
σύνδεσμο με την αντίστοιχη ιστοσελίδα 
της κοινοτικής βάσης δεδομένων που 
αναφέρεται στα άρθρα 57(1)(l) και 57(2) 
του Κανονισμού (EΚ) αριθ.726/2004 (στο 
εξής "βάση δεδομένων Eudrapharm").

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένας σύνδεσμος με τη βάση δεδομένων Eudrapharm, που θα αποτελεί "πηγή πληροφοριών για 
όλα τα φάρμακα προς ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση που έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο", θα συνέβαλλε στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού ως προς την ύπαρξη αυτής της βάσης δεδομένων η οποία προσφέρει ευρεία κλίμακα 
λειτουργικοτήτων και μέσων αναζήτησης.

Τροπολογία 217
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ 
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
κάθε διαδικτυακός τόπος των κατόχων 
άδειας κυκλοφορίας που παραπέμπει σε 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή περιλαμβάνει σύνδεσμο με την 
αντίστοιχη ιστοσελίδα της κοινοτικής 
βάσης δεδομένων που αναφέρεται στα 
άρθρα 57(1)(l) και 57(2) του Κανονισμού 
(EΚ) αριθ.726/2004, και την εθνική ή 
κοινοτική ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη 
ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 106 
της οδηγίας, και το άρθρο 26 του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας σύνδεσμος με τη βάση δεδομένων Eudrapharm θα ευαισθητοποιούσε ως προς αυτή την 
χρήσημη πηγή πληροφοριώνπρος τους ασθενείς, η οποία προσφέρει ευρεία κλίμακα 
λειτουργικοτήτων και μέσων αναζήτησης.  Μέσα από ένα σύνδεσμο με την εθνική ή κοινοτική 
ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ασφάλειας οι ασθενείς θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και σε 
άλλες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων.
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Τροπολογία 218
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
κάθε διαδικτυακός τόπος των κατόχων 
άδειας κυκλοφορίας που παραπέμπει σε 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή συνδέεται με την αντίστοιχη 
ιστοσελίδα της κοινοτικής βάσης 
δεδομένων που αναφέρεται στα άρθρα 
57(1)(l) και 57(2) του Κανονισμού (EΚ) 
αριθ.726/2004 (στο εξής "βάση 
δεδομένων Eudrapharm").

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας σύνδεσμος με τη βάση δεδομένων Eudrapharm, που θα αποτελεί "πηγή πληροφοριών για 
όλα τα φάρμακα προς ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση που έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο", θα συνέβαλλε στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού ως προς την ύπαρξη αυτής της βάσης δεδομένων η οποία προσφέρει ευρεία κλίμακα 
λειτουργικοτήτων και μέσων αναζήτησης.

Τροπολογία 219
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ο Οργανισμός αναπαράγει στη βάση 
δεδομένων Eudrapharm, και οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών στους 
διαδικτυακούς τόπους τους, την 
τελαυταία ενημερωμένη έκδοση:
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- την εγκεκριμένη περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος,
- το εγκεκριμένο φύλλο οδηγιών,
- τις μακέτες της δευτερεύουσας και 
πρωτεύουσας συσκευασίας καθώς και 
οποιωνδήποτε περιλαμβανόμενων 
συσκευών,
- τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εκθέσεις 
Αξιολόγησης (EPAR), και εφόσον 
υπάρχει, την περίληψή τους, 
συντεταγμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
κατανοητή από το κοινό.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε 
κάθε ιστοσελίδα που αναφέρεται σε 
φάρμακο για το οποίο απαιτείται ιατρική 
συνταγή, περιλαμβάνουν σύνδεσμο με την 
αντίστοιχη ιστοσελίδα της βάσης 
δεδομένων Eudrapharm.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αντιμετωπισθούν ανισότητες με το να εξασφαλισθεί στο κοινό η πρόσβαση 
σε υποχρεωτικές εκ του νόμου πληροφορίες (επισήμανση, ΠΧΠ, φύλλο οδηγιών, μακέτες 
συσκευασίας) και σε επιστημονικές πληροφορίες (Δημόσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης) τόσο σε 
εθνικό επίπεδο, σε κάθε κράτος μέλος, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.  Η πρόβλεψη συνδέσμου 
από τον διαδικτυακό τόπο της εθνικής αρμόδιας αρχής με τη βάση δεδομένων Eudrapharm θα 
συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ύπαρξη αυτής της κοινοτικής βάσης 
δεδομένων η οποία προσφέρει ευρεία κλίμακα λειτουργικοτήτων και μέσων αναζήτησης.

Τροπολογία 220
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Ο Οργανισμός αναπαράγει στη βάση 
δεδομένων Eudrapharm, και οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών στους 
διαδικτυακούς τόπους τους, την 
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τελαυταία ενημερωμένη έκδοση:
- την εγκεκριμένη περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος,
- το εγκεκριμένο φύλλο οδηγιών,
- τις μακέτες της δευτερεύουσας και 
πρωτεύουσας συσκευασίας καθώς και 
οποιωνδήποτε περιλαμβανόμενων 
συσκευών,
- τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εκθέσεις 
Αξιολόγησης (EPAR), και εφόσον 
υπάρχει, την περίληψή τους, 
συντεταγμένη κατά τρόπον ώστε να είναι 
κατανοητή από το κοινό.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε 
κάθε ιστοσελίδα που αναφέρεται σε 
φάρμακο για το οποίο απαιτείται ιατρική 
συνταγή, περιλαμβάνουν σύνδεσμο με την 
αντίστοιχη ιστοσελίδα της βάσης 
δεδομένων Eudrapharm.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αντιμετωπισθούν ανισότητες με το να εξασφαλισθεί στο κοινό η πρόσβαση 
σε υποχρεωτικές εκ του νόμου πληροφορίες (επισήμανση, ΠΧΠ, φύλλο οδηγιών, μακέτες 
συσκευασίας) και σε επιστημονικές πληροφορίες (Δημόσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης) τόσο σε 
εθνικό επίπεδο, σε κάθε κράτος μέλος, όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.  Ένας τέτοιος σύνδεσμος 
από τον διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής για τα Φάρμακα με τη βάση 
δεδομένων Eudrapharm θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ύπαρξη 
αυτής της κοινοτικής βάσης δεδομένων η οποία προσφέρει ευρεία κλίμακα λειτουργικοτήτων 
και μέσων αναζήτησης.

Τροπολογία 221
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 (νέα) 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη εμφανίζουν στον 
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ιστότοπο των εθνικών αρμόδιων αρχών 
την εγκεκριμένη και ενημερωμένη έκδοση 
της περίληψης με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, την επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φάρμακου, την 
προσπελάσιμη από το κοινό έκδοση της 
έκθεσης αξιολόγησης και την περίληψή 
της εφόσον υπάρχει.
Οι σχετικοί ιστότοποι των εθνικών 
αρμόδιων αρχών περιλαμβάνουν 
σύνδεσμο με τον ιστότοπο της 
Eudrapharm.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορισθούν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 222
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 (νέα) 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη εμφανίζουν στον 
ιστότοπο των εθνικών αρμόδιων αρχών 
την εγκεκριμένη και ενημερωμένη έκδοση 
της περίληψης με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, την επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φάρμακου, την 
προσπελάσιμη από το κοινό έκδοση της 
έκθεσης αξιολόγησης και την περίληψή 
της εφόσον υπάρχει. Ο ιστότοπος των 
εθνικών αρμόδιων αρχών περιλαμβάνει 
σύνδεσμο με τον ιστότοπο της
Eudrapharm.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη νομοθεσία ήδη απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές 
αλλά είναι επίσης σημαντικό να διευκρινισθεί αυτή η υποχρέωση και να εξασφαλισθεί ότι οι
καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μέσω του Ίντερνετ.

Τροπολογία 223
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ 
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η περίληψη των Ευρωπαϊκών 
Δημόσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004 
απαριθμεί τις λοιπές διαθέσιμες 
θεραπευτικές επιλογές και κατά πόσο το 
νέο φάρμακο προσφέρει κάποιο απτό 
θεραπευτικό πλεονέκτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι αξιόπιστες συγκριτικές πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές. Μερικές ΠΧΠ και φύλλα οδηγιών ήδη παρέχουν τέτοιου είδους 
συγκριτικές πληροφορίες. Αυτό πρέπει να γενικευθεί και να εμφαίνεται κατά σύστημα στο ίδιο 
τμήμα των περιλήψεων των EPAR. Για παράδειγμα, το τμήμα "Γιατί εγκρίθηκε το προϊόν 
αυτό;" πρέπει να απαριθμεί τις λοιπές διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και κατά πόσο το νέο 
φάρμακο προσφέρει κάποιο απτό θεραπευτικό πλεονέκτημα ("πρόσθετη θεραπευτική αξία" από 
πλευράς αποτελεσματικότητας, ασφάλειας ή άνεσης).

Τροπολογία 224
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η περίληψη των Ευρωπαϊκών 
Δημόσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004 
απαριθμεί τις λοιπές διαθέσιμες 
θεραπευτικές επιλογές και κατά πόσο το 
νέο φάρμακο προσφέρει κάποιο απτό 
θεραπευτικό πλεονέκτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι αξιόπιστες συγκριτικές πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές. Μερικές ΠΧΠ και φύλλα οδηγιών ήδη παρέχουν τέτοιου είδους 
συγκριτικές πληροφορίες. Αυτό πρέπει να γενικευθεί και να εμφαίνεται κατά σύστημα στο ίδιο 
τμήμα των περιλήψεων των EPAR. Για παράδειγμα, το τμήμα "Γιατί εγκρίθηκε το προϊόν 
αυτό;" πρέπει να απαριθμεί τις λοιπές διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και κατά πόσο το νέο 
φάρμακο προσφέρει κάποιο απτό θεραπευτικό πλεονέκτημα ("πρόσθετη θεραπευτική αξία" από 
πλευράς αποτελεσματικότητας, ασφάλειας ή άνεσης).

Τροπολογία 225
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ 
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η περίληψη των Ευρωπαϊκών 
Δημόσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004 συνέεται 
ηλεκτρονικά με τις αντίστοιχες μελέτες 
στη βάση δεδομένων με τις κλινικές 
δοκιμές η οποία προβλέπεται στο άρθρο 
11 της οδηγίας 2001/20/EΚ (στο εξής 
"βάση δεδομένων EudraCT").

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένας τέτοιος σύνδεσμος με τη βάση δεδομένων EudraCT θα διευκόλυνε την πρόσβαση στα 
επιστημονικά αποτελέσματα των μελετών. Τα επιστημονικά αποτελέσματα των μελετών είναι 
ουσιαστικά για την ανάπτυξη και την κατανόηση των αξιόπιστων πληροφοριών.

Τροπολογία 226
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ 
 Άρθρο 100 ε – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 100 ε, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
1γ. Η περίληψη των Ευρωπαϊκών 
Δημόσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 του 
Κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004 συνέεται 
ηλεκτρονικά με τις αντίστοιχες μελέτες 
στη βάση δεδομένων με τις κλινικές 
δοκιμές η οποία προβλέπεται στο άρθρο 
11 της οδηγίας 2001/20/EΚ (στο εξής 
"βάση δεδομένων EudraCT").

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας τέτοιος σύνδεσμος με τη βάση δεδομένων EudraCT θα διευκόλυνε την πρόσβαση στα 
επιστημονικά αποτελέσματα των μελετών. Τα επιστημονικά αποτελέσματα των μελετών είναι 
ουσιαστικά για την ανάπτυξη και την κατανόηση των αξιόπιστων πληροφοριών.

Τροπολογία 227
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ε – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αιτήσεις ενός προσώπου προς έναν κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με ένα φάρμακο για 
το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή 
μπορούν να συντάσσονται σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας οι 
οποίες είναι επίσημες γλώσσες των κρατών 
μελών στα οποία έχει άδεια κυκλοφορίας 
το φάρμακο. Η απάντηση συντάσσεται στη 
γλώσσα του αιτήματος.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αιτήσεις ενός προσώπου προς έναν κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με ένα φάρμακο για 
το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή 
μπορούν να συντάσσονται σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας οι 
οποίες είναι επίσημες γλώσσες των κρατών 
μελών στα οποία έχει άδεια κυκλοφορίας 
το φάρμακο. Η απάντηση συντάσσεται στη 
γλώσσα του αιτήματος. Η αίτηση και η 
απάντηση τηρούνται από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας επί 10 έτη μετά την 
αίτηση και διατίθενται στις αρμόδιες 
αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας πρέπει να έχουν πρόχειρες τις ερωτήσεις του κοινού καθώς και 
τις σχετικές απαντήσεις για να είναι δυνατός ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές όταν το 
ζητήσουν.

Τροπολογία 228
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αιτήσεις ενός προσώπου προς έναν κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με ένα φάρμακο για 
το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή 
μπορούν να συντάσσονται σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας οι 
οποίες είναι επίσημες γλώσσες των κρατών 
μελών στα οποία έχει άδεια κυκλοφορίας 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αιτήσεις ενός προσώπου προς έναν κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με ένα φάρμακο για 
το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή 
μπορούν να συντάσσονται σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας οι 
οποίες είναι επίσημες γλώσσες των κρατών 
μελών στα οποία έχει άδεια κυκλοφορίας 
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το φάρμακο. Η απάντηση συντάσσεται στη 
γλώσσα του αιτήματος.

το φάρμακο. Η απάντηση συντάσσεται στη 
γλώσσα του αιτήματος. Οι απαντήσεις 
είναι στη διάθεση των εθνικών αρμόδιων 
αρχών για επιθεωρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας πρέπει να έχουν πρόχειρες τις απαντήσεις για να είναι εύκολος 
ο έλεγχος εκ μέρους των εθνικών αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 229
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας καθιστούν 
τις παρεχόμενες πληροφορίες διαθέσιμες
στα άτομα με αναπηρίες, χωρίς να 
επιβαρύνεται δυσανάλογα ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας.

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο να είναι διαθέσιμες στα 
άτομα με αναπηρίες. 

Or. en

Τροπολογία 230
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 στ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας καθιστούν 
τις παρεχόμενες πληροφορίες διαθέσιμες 
στα άτομα με αναπηρίες, χωρίς να 

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με 
τον παρόντα τίτλο να είναι διαθέσιμες στα 
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επιβαρύνεται δυσανάλογα ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας.

άτομα με αναπηρίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών το να καταστούν οι σημαντικές πληροφορίες για την υγεία 
διαθέσιμεν στα άτομα με αναπηρίες.

Τροπολογία 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
εφαρμόζονται επαρκείς και 
αποτελεσματικές μέθοδοι 
παρακολούθησης για την αποφυγή 
κατάχρησης όταν παρέχονται 
πληροφορίες για εγκεκριμένα φάρμακα για 
τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή από 
τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό 
ή σε επιμέρους πρόσωπα.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
αποφεύγεται η κατάχρηση φροντίζοντας 
ώστε μόνο ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
να παρέχει πληροφορίες, και μάλιστα 
μόνο εκείνες που έχουν εγκριθεί από τις 
αρμόδιες αρχές για εγκεκριμένα φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, 
και τούτο υπό μορφή που έχει εγκριθεί για 
τη διάδοσή τους στο κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα. Κατά παρέκκλιση, τα κράτη 
μέλη μπορούν να συνεχίζουν αυτά τα είδη 
μηχανισμού ελέγχου που έχουν 
εφαρμοσθεί πριν από τις 31.12.2008. Η 
Επιτροπή ελέγχει και εγκρίνει τα 
συστήματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 232
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
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Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται επαρκείς και 
αποτελεσματικές μέθοδοι 
παρακολούθησης για την αποφυγή 
κατάχρησης όταν παρέχονται 
πληροφορίες για εγκεκριμένα φάρμακα για 
τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή από 
τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό 
ή σε επιμέρους πρόσωπα.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται επαρκείς και 
αποτελεσματικές μέθοδοι 
παρακολούθησης για την αποφυγή 
κατάχρησης όταν προβλέπονται 
ανακοινώσεις για εγκεκριμένα φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή 
από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προορίζονταν για τον εκ των υστέρων έλεγχο της άμεσης προς το καταναλωτή 
διαφήμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες και της άμεσης προς τον χορηγούντα συνταγή διαφήμισης 
στην Ευρώπη, έχουν σαφώς αποτύχει. Οι αρμόδιοι ρυθμιστικοί οργανισμοί τείνουν να 
εντοπίζουν τις παραβάσεις πολύ αργά, συχνά ότι η ζημιά έχει ήδη γίνει, και έχουν δυσκολίες 
στην επιβολή κυρώσεων. Μέτρα όπως "η αυτορύθμιση" ή " η συρρύθμιση" έστω κι αν 
βασίζονται σε έναν "κώδικα δεοντολογίας" δεν μπορούν να διασφαλίσουν σωστά την 
ανεξαρτησία της παρακολούθησης.

Τροπολογία 233
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται επαρκείς και 
αποτελεσματικές μέθοδοι 
παρακολούθησης για την αποφυγή 
κατάχρησης όταν παρέχονται πληροφορίες 
για εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα.

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται επαρκείς 
και αποτελεσματικές μέθοδοι 
παρακολούθησης για την αποφυγή 
κατάχρησης όταν παρέχονται πληροφορίες 
για εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη στην καθιέρωση και 
εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης, είναι σημαντικό να διαδραματίζει η 
Επιτροπή έναν εντονότερο ρόλο υποστήριξης κατά την παρακολούθηση. 

Τροπολογία 234
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέτοιες μέθοδοι βασίζονται στον έλεγχο 
των πληροφοριών πριν από την παροχή
τους, εκτός εάν

Τέτοιες μέθοδοι βασίζονται στον έλεγχο 
των ανακοινώσεων πριν από τη 
δημοσιοποίησή τους, εκτός εάν

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προορίζονταν για τον εκ των υστέρων έλεγχο της άμεσης προς το καταναλωτή 
διαφήμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες και της άμεσης προς τον χορηγούντα συνταγή διαφήμισης 
στην Ευρώπη, έχουν σαφώς αποτύχει. Οι αρμόδιοι ρυθμιστικοί οργανισμοί τείνουν να 
εντοπίζουν τις παραβάσεις πολύ αργά, συχνά ότι η ζημιά έχει ήδη γίνει, και έχουν δυσκολίες 
στην επιβολή κυρώσεων. Μέτρα όπως "η αυτορύθμιση" ή " η συρρύθμιση" έστω κι αν 
βασίζονται σε έναν "κώδικα δεοντολογίας" δεν μπορούν να διασφαλίσουν σωστά την 
ανεξαρτησία της παρακολούθησης.

Τροπολογία 235
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- το περιεχόμενο των πληροφοριών έχει - τα έγγραφα έχουν ήδη εγκριθεί από τις 
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ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές· ή αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται κανένας έλεγχος των παρασχεθεισών πληροφοριών όταν πρόκειται για έγγραφα 
που έχουν ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 236
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρόμοιου επιπέδου επαρκής και 
αποτελεσματική παρακολούθηση 
εξασφαλίζεται μέσω διαφορετικού 
μηχανισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μόνος αποδεκτός τρόπος ελέγχου είναι η εκ των προτέρων έγκριση.

Τροπολογία 237
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρόμοιου επιπέδου επαρκής και 
αποτελεσματική παρακολούθηση 
εξασφαλίζεται μέσω διαφορετικού 
μηχανισμού.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προορίζονταν για τον εκ των υστέρων έλεγχο της άμεσης προς το καταναλωτή 
διαφήμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες και της άμεσης προς τον χορηγούντα συνταγή διαφήμισης 
στην Ευρώπη, έχουν σαφώς αποτύχει. Οι αρμόδιοι ρυθμιστικοί οργανισμοί τείνουν να 
εντοπίζουν τις παραβάσεις πολύ αργά, συχνά ότι η ζημιά έχει ήδη γίνει, και έχουν δυσκολίες 
στην επιβολή κυρώσεων. Μέτρα όπως "η αυτορύθμιση" ή " η συρρύθμιση" έστω κι αν 
βασίζονται σε έναν "κώδικα δεοντολογίας" δεν μπορούν να διασφαλίσουν σωστά την 
ανεξαρτησία της παρακολούθησης.

Τροπολογία 238
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρόμοιου επιπέδου επαρκής και 
αποτελεσματική παρακολούθηση 
εξασφαλίζεται μέσω διαφορετικού 
μηχανισμού.

- παρόμοιου επιπέδου επαρκής, 
ανεξάρτητη από τη βιομηχανία και 
αποτελεσματική παρακολούθηση 
εξασφαλίζεται μέσω διαφορετικού 
μηχανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή αυτό ισχύει για τα φάρμακα κατόπιν ιατρικής συνταγής και επομένως για ιδιαίτερα 
σοβαρές πληροφορίες, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ρυθμιστικοί οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι 
από οποιαδήποτε επιρροή εκ μέρους των κατόχων άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 239
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις μεθόδους μπορεί να περιλαμβάνεται 
εκούσιος έλεγχος των πληροφοριών 
σχετικά με φάρμακα από οργανισμούς 
αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης και η 
προσφυγή σε τέτοιους οργανισμούς, 
εφόσον υπάρχουν διαδικασίες ενώπιον 
των οργανισμών αυτών πέραν των 
δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών 
που υφίστανται στα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη πολλών κρατών μελών ένα εκούσιο σύστημα ελέγχου των πληροφοριών από 
οργανισμούς αυτορύθμισης ή συρρύθμισης είναι πάρα πολύ ασθενές. Παρά ταύτα, μερικά κράτη 
μέλη εφαρμόζουν συστήματα αυτορύθμισης. Η αποτελεσματικότητα και η θετική ανταπόκριση 
των συστημάτων αυτορύθμισης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτιστική και 
δικαιοδοτική αντίληψη μιας κοινωνίας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να ρυθμίζονται για όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 240
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις μεθόδους μπορεί να περιλαμβάνεται 
εκούσιος έλεγχος των πληροφοριών 
σχετικά με φάρμακα από οργανισμούς 
αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης και η 
προσφυγή σε τέτοιους οργανισμούς, 
εφόσον υπάρχουν διαδικασίες ενώπιον 
των οργανισμών αυτών πέραν των 
δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών 
που υφίστανται στα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο μόνος αποδεκτός τρόπος ελέγχου είναι η εκ των προτέρων έγκριση.

Τροπολογία 241
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ 
 Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις μεθόδους μπορεί να περιλαμβάνεται 
εκούσιος έλεγχος των πληροφοριών 
σχετικά με φάρμακα από οργανισμούς 
αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης και η 
προσφυγή σε τέτοιους οργανισμούς, 
εφόσον υπάρχουν διαδικασίες ενώπιον 
των οργανισμών αυτών πέραν των 
δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών 
που υφίστανται στα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που προορίζονταν για τον εκ των υστέρων έλεγχο της άμεσης προς το καταναλωτή 
διαφήμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες και της άμεσης προς τον χορηγούντα συνταγή διαφήμισης 
στην Ευρώπη, έχουν σαφώς αποτύχει. Οι αρμόδιοι ρυθμιστικοί οργανισμοί τείνουν να 
εντοπίζουν τις παραβάσεις πολύ αργά, συχνά ότι η ζημιά έχει ήδη γίνει, και έχουν δυσκολίες 
στην επιβολή κυρώσεων. Μέτρα όπως "η αυτορύθμιση" ή " η συρρύθμιση" έστω κι αν 
βασίζονται σε έναν "κώδικα δεοντολογίας" δεν μπορούν να διασφαλίσουν σωστά την 
ανεξαρτησία της παρακολούθησης.

Τροπολογία 242
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις μεθόδους μπορεί να περιλαμβάνεται 
εκούσιος έλεγχος των πληροφοριών 
σχετικά με φάρμακα από οργανισμούς
αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης και η 
προσφυγή σε τέτοιους οργανισμούς, 
εφόσον υπάρχουν διαδικασίες ενώπιον των 
οργανισμών αυτών πέραν των δικαστικών 
ή διοικητικών διαδικασιών που υφίστανται 
στα κράτη μέλη.

Στις μεθόδους μπορεί να περιλαμβάνεται 
εκούσιος έλεγχος των πληροφοριών 
σχετικά με φάρμακα από οργανισμούς 
συρρύθμισης και η προσφυγή σε τέτοιους 
οργανισμούς, εφόσον υπάρχουν 
διαδικασίες ενώπιον των οργανισμών 
αυτών πέραν των δικαστικών ή 
διοικητικών διαδικασιών που υφίστανται 
στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης είναι απαραίτητο για την αποφυγή κατάχρησης των 
πληροφοριών. Η αυτορύθμιση δεν φαίνεται επαρκώς δεσμευτικό μηχανισμό για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού.

Τροπολογία 243
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις μεθόδους μπορεί να περιλαμβάνεται 
εκούσιος έλεγχος των πληροφοριών 
σχετικά με φάρμακα από οργανισμούς
αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης και η 
προσφυγή σε τέτοιους οργανισμούς, 
εφόσον υπάρχουν διαδικασίες ενώπιον των 
οργανισμών αυτών πέραν των δικαστικών 
ή διοικητικών διαδικασιών που υφίστανται 
στα κράτη μέλη.

Στις μεθόδους μπορεί να περιλαμβάνεται 
εκούσιος έλεγχος των πληροφοριών 
σχετικά με φάρμακα από οργανισμούς 
συρρύθμισης και η προσφυγή σε τέτοιους 
οργανισμούς, εφόσον υπάρχουν 
διαδικασίες ενώπιον των οργανισμών 
αυτών πέραν των δικαστικών ή 
διοικητικών διαδικασιών που υφίστανται 
στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυτορύθμιση δεν είναι κατάλληλο εργαλείο για να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
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προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 244
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού 
διαβουλευτεί με τα κράτη μέλη, 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
πληροφορίες που επιτρέπονται βάσει του 
παρόντος τίτλου και συμπεριλαμβάνει 
κώδικα δεοντολογίας για τους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας που παρέχουν 
πληροφορίες στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και τις επικαιροποιεί 
τακτικά βάσει της αποκτηθείσας 
εμπειρίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα μπορούσε ερμηνευθεί ή να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά ως κενό του 
νόμου. Οπωσήποτε ενέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει εμπόδιο στις διατάξεις του άρθρου 100β.

Τροπολογία 245
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού 
διαβουλευτεί με τα κράτη μέλη, 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις
πληροφορίες που επιτρέπονται βάσει του 
παρόντος τίτλου και συμπεριλαμβάνει 
κώδικα δεοντολογίας για τους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας που παρέχουν 
πληροφορίες στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα σχετικά με
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και τις επικαιροποιεί 
τακτικά βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας.

Η Επιτροπή, αφού διαβουλευτεί με τα 
κράτη μέλη, τους ασθενείς και τις ενώσεις 
καταναλωτών, τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και επαγγελματίες του κλάδου 
της υγείας, καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις ανακοινώσεις που 
επιτρέπονται βάσει του παρόντος τίτλου, 
την εκπόνιση των φύλλων οδηγιών, τη 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων των 
κλινικών δοκιμών και τις διαφημιστικές 
πρακτικές προς τους συνταγιοδοτούντες, 
και σ' αυτές συμπεριλαμβάνει
υποχρεωτικό κώδικα δεοντολογίας και 
αποτρεπτικές κυρώσεις για τους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας που δεν τηρούν τον 
κώδικα δεοντολογίας.  Οι κατευθυντήριες 
γραμμές περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις 
που διασφαλίζουν ότι το κοινό μπορεί να 
υποβάλει καταγγελίες στις αρμόδιες 
αρχές όσον αφορά παραπλανητικές 
πρακτικές σχετικά με τη διάθεση των 
πληροφοριών. Η Επιτροπή καταρτίζει τις 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές με την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και 
τις επικαιροποιεί τακτικά βάσει της 
αποκτηθείσας εμπειρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον η ενημέρωση εστιάζει στο κοινό, οι ενώσεις των ασθενών και καταναλωτών πρέπει 
να εμπλακούν στη διαδικασία θέσπισης των κατευθυντήριων γραμμών. Η άποψη των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας έχει επίσης κομβική σημασία καθόσον παραμένουν και 
πρέπει να παραμείνουν η βασική πηγή ενημέρωσης των ασθενών όσον αφορά τα 
συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Τροπολογία 246
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 



PE441.215v02-00 158/197 AM\817858EL.doc

EL

Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού διαβουλευτεί 
με τα κράτη μέλη, κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
επιτρέπονται βάσει του παρόντος τίτλου 
και συμπεριλαμβάνει κώδικα δεοντολογίας 
για τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας που 
παρέχουν πληροφορίες στο ευρύ κοινό ή 
σε επιμέρους πρόσωπα σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και τις επικαιροποιεί 
τακτικά βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας.

Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού διαβουλευτεί 
με τα κράτη μέλη και άλλους 
ενδιαφερόμενους, κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
επιτρέπονται βάσει του παρόντος τίτλου 
και συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικό κώδικα 
δεοντολογίας για τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας που παρέχουν πληροφορίες 
στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα 
σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η 
Επιτροπή καταρτίζει τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές με την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας και τις 
επικαιροποιεί τακτικά βάσει της 
αποκτηθείσας εμπειρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άλλοι ενδιαφερόμενοι όπως ασθενείς, επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και η βιομηχανία 
θα πρέπει να εκφράζουν την γνώμη τους κατά την εκπόνηση του κώδικα και των 
κατευθυντηρίων γραμμών. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι κάτοχοι αδειών εμπορίας 
συμμορφούνται προς τους κανόνες που καταρτίζει η Επιτροπή στον κώδικα δεοντολογίας, 
πρέπει να προσδιορίζεται ότι ο κώδικας πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι προαιρετικός.

Τροπολογία 247
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας καταχωρίζουν 
τους δικτυακούς τόπους που περιέχουν 
πληροφορίες για φάρμακα στις αρμόδιες 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας καταχωρίζουν 
τους δικτυακούς τόπους υπό τον έλεγχό 
τους που απευθύνονται ειδικά σε πολίτες 
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εθνικές αρχές του κράτους μέλους με τον 
εθνικό τομέα ανώτατου επιπέδου (κωδικό 
χώρας) που χρησιμοποιεί ο εν λόγω 
δικτυακός τόπος, προτού τον καταστήσουν 
διαθέσιμο στο κοινό. Στην περίπτωση που 
ο δικτυακός τόπος δεν χρησιμοποιεί χώρο 
(domain) ανώτατου επιπέδου με κωδικό 
χώρας, τότε ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας επιλέγει το κράτος μέλος στο 
οποίο θα καταχωρίσει το δικτυακό τόπο.

ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 
φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική 
συνταγή τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα Τίτλο, προτού τον καταστήσουν 
διαθέσιμο στο κοινό. Στην περίπτωση που 
ο δικτυακός τόπος δεν χρησιμοποιεί χώρο 
(domain) ανώτατου επιπέδου με κωδικό 
χώρας, τότε ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας επιλέγει το κράτος μέλος στο 
οποίο θα καταχωρίσει το δικτυακό τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη διευκρίνιση καθώς η παρούσα οδηγία καλύπτει μόνο ιστοσελίδες που είναι υπό τον 
έλεγχο των κατόχων αδειών κυκλοφορίας και απευθύνονται στους πολίτες της ΕΕ. Δεν καλύπτει 
ιστοσελίδες που απευθύνονται εκτός ΕΕ ούτε εκείνες που απευθύνονται σε παγκόσμιο 
ακροατήριο, ανεξάρτητα από το πού δημιουργήθηκαν οι πληροφορίες ή εάν ο εξυπηρετητής είχε 
την βάση του στην ΕΕ. Δεν καλύπτει επίσης επιχειρηματικές ιστοσελίδες που περιέχουν 
πληροφορίες των εταιρειών περιλαμβανομένων ποσών πωλήσεων και άλλων πληροφοριών 
περί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το προϊόν.

Τροπολογία 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας καταχωρίζουν 
τους δικτυακούς τόπους που περιέχουν 
πληροφορίες για φάρμακα στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές του κράτους μέλους με τον 
εθνικό τομέα ανώτατου επιπέδου (κωδικό 
χώρας) που χρησιμοποιεί ο εν λόγω 
δικτυακός τόπος, προτού τον καταστήσουν 
διαθέσιμο στο κοινό. Στην περίπτωση που 
ο δικτυακός τόπος δεν χρησιμοποιεί χώρο
(domain) ανώτατου επιπέδου με κωδικό 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας καταχωρίζουν 
τους διαδικτυακούς τόπους που περιέχουν
εγκεκριμένες από τις αρχές πληροφορίες 
για φάρμακα στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
του κράτους μέλους με τον εθνικό τομέα 
ανώτατου επιπέδου (κωδικό χώρας) που 
χρησιμοποιεί ο εν λόγω δικτυακός τόπος, 
προτού τον καταστήσουν διαθέσιμο στο 
κοινό. Στην περίπτωση που ο
διαδικτυακός τόπος δεν χρησιμοποιεί 
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χώρας, τότε ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας επιλέγει το κράτος μέλος στο 
οποίο θα καταχωρίσει το δικτυακό τόπο.

χώρο (domain) ανώτατου επιπέδου με 
κωδικό χώρας, τότε ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας επιλέγει το κράτος μέλος στο 
οποίο θα καταχωρίσει το δικτυακό τόπο.

Or. en

Τροπολογία 249
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταχώριση του δικτυακού 
τόπου, οι πληροφορίες για ένα φάρμακο 
που περιέχονται στον εν λόγω δικτυακό 
τόπο μπορούν να παρέχονται από τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σε 
άλλους δικτυακούς τόπους της 
Κοινότητας, εφόσον το περιεχόμενο είναι 
ταυτόσημο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει παρακολούθηση, και για λόγους αστικής ευθύνης, είναι σημαντικό να 
παρέχονται οι πληροφορίες μόνο στον καταχωριμένο διαδικτυακό τόπο. Είναι ανεδαφικό να 
αναμένεται αποτελεσματική παρακολούθηση εάν οι πληροφορίες παρέχονται σε άλλους 
διαδικτυακούς τόπους πέραν εκείνων που έχουν καταχωριστεί και πολύ περισσότερο εάν οι 
πληροφορίες μεταφράζονται σε άλλη γλώσσα. Οι αρμόδιες αρχές δεν θα είναι ποτέ σε θέση να 
προβούν στην παρακολούθηση σύμφωνα με αυτή τη διάταξη.

Τροπολογία 250
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταχώριση του δικτυακού 
τόπου, οι πληροφορίες για ένα φάρμακο 
που περιέχονται στον εν λόγω δικτυακό 
τόπο μπορούν να παρέχονται από τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σε 
άλλους δικτυακούς τόπους της 
Κοινότητας, εφόσον το περιεχόμενο είναι 
ταυτόσημο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αστικής ευθύνης, και για να υπάρξει σωστή παρακολούθηση, είναι σημαντικό να 
παρέχονται οι πληροφορίες μόνο στον καταχωριμένο διαδικτυακό τόπο.  Είναι ανεδαφικό να 
αναμένεται αποτελεσματική παρακολούθηση εάν οι πληροφορίες παρέχονται σε άλλους 
διαδικτυακούς τόπους πέραν εκείνων που έχουν καταχωριστεί και πολύ περισσότερο εάν οι 
πληροφορίες μεταφράζονται σε άλλη γλώσσα. Οι αρμόδιες αρχές δεν θα είναι ποτέ σε θέση να 
προβούν στην παρακολούθηση σύμφωνα με αυτή τη διάταξη.

Τροπολογία 251
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταχώριση του δικτυακού
τόπου, οι πληροφορίες για ένα φάρμακο 
που περιέχονται στον εν λόγω δικτυακό 
τόπο μπορούν να παρέχονται από τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σε άλλους 
δικτυακούς τόπους της Κοινότητας, 
εφόσον το περιεχόμενο είναι ταυτόσημο.

Μετά την καταχώριση του διαδικτυακού
τόπου, οι πληροφορίες για ένα φάρμακο 
που περιέχονται στον εν λόγω δικτυακό 
τόπο μπορούν να παρέχονται από τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σε άλλους 
δικτυακούς τόπους της Κοινότητας που 
έχουν καταχωριστεί από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εφόσον το 
περιεχόμενο είναι ταυτόσημο. Αυτοί οι 
διαδικτυακοί τόποι συνδέονται με τον 
τόπο που θα δημιουργηθεί από την 
Οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Νοεμβρίου 2001 σχετικά με τα φάρμακα 
για ανθρώπινη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δυο διαδικτυακοί τόποι, εκείνος που δημιουργείται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας 
και εκείνος που δημιουργείται από την οδηγία περί παραποιημένων φαρμάκων, πρέπει να 
συνδέονται για να μπορεί το κοινό να καταλαβαίνει ότι οι πληροφορίες είναι αυθεντικές και ότι 
ούτε ο διαδικτυακός τόπος ούτε το περιεχόμενό του είναι παραπλανητικά. 

Τροπολογία 252
Linda Mcavan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταχώριση του δικτυακού
τόπου, οι πληροφορίες για ένα φάρμακο 
που περιέχονται στον εν λόγω δικτυακό 
τόπο μπορούν να παρέχονται από τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σε 
άλλους δικτυακούς τόπους της 
Κοινότητας, εφόσον το περιεχόμενο είναι 
ταυτόσημο.

Μετά την καταχώριση του διαδικτυακού
τόπου οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 
περιεχόμενο σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή 
υπόκεινται σε παρακολούθηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 253
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταχώριση του δικτυακού 
τόπου οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 
περιεχόμενο σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή 
υπόκεινται σε παρακολούθηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν γίνονται αλλαγές στο περιεχόμενο ενός διαδικτυακού τόπου, οι αλλαγές αυτές πρέπει να 
παρακολουθούνται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ο διαδικτυακός τόπος.

Τροπολογία 254
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταχώριση του δικτυακού 
τόπου οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 
περιεχόμενο σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή 
υπόκεινται σε παρακολούθηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν γίνονται αλλαγές στο περιεχόμενο ενός διαδικτυακού τόπου, οι αλλαγές αυτές πρέπει να 
παρακολουθούνται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ο διαδικτυακός τόπος.
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Τροπολογία 255
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταχώριση του δικτυακού 
τόπου οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 
περιεχόμενο σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή 
υπόκεινται σε παρακολούθηση σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν γίνονται αλλαγές στο περιεχόμενο ενός διαδικτυακού τόπου, οι αλλαγές αυτές πρέπει να 
παρακολουθούνται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ο διαδικτυακός τόπος.

Τροπολογία 256
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δικτυακοί τόποι που
καταχωρίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν περιέχουν συνδέσμους 
για άλλους δικτυακούς τόπους του 
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας, εκτός 
εάν αυτοί έχουν επίσης καταχωριστεί 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
Στους εν λόγω δικτυακούς τόπους 
προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή που 
χορήγησε την άδεια κυκλοφορίας και η 
διεύθυνσή της στο διαδίκτυο.

2. Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την αυτόματη 
ταυτοποίηση προσώπων που έχουν 
πρόσβαση στους εν λόγω διαδικτυακούς
τόπους ούτε την προβολή σε αυτούς 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα. Οι εν λόγω διαδικτυακοί τόποι 
δεν περιέχουν υλικά βιντεοεκπομπής.

Με την επιφύλαξη της απαγόρευσης 
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αυτής, διαδικτυακοί τόποι που είναι 
καταχωρημένοι σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μπορούν να διαθέτουν 
βιντεοσκοπημένο περιεχόμενο όταν 
αποβλέπει στην ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση φαρμάκων γενικά 
και υπό τον όρο ότι δεν περιέχουν 
διαφημιστικούς ισχυρισμούς σχετικά με 
φάρμακα. Η τήρηση των δύο αυτών όρων 
θα υποβάλλεται σε παρακολούθηση 
σύμφωνα με το άρθρο 100ζ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βιντεοσκοπημένο περιεχόμενο, εξαιρουμένου διαφημιστικού βιντεοσκοπημένου υλικού, μπορεί 
να προσφέρει προστιθέμενη αξία όταν δείχνει την ορθή χρήση διαφόρων φαρμάκων ή ιατρικών 
εξοπλισμών, όπως εισπνευστήρων. Αυτό το βιντεοσκοπημένο περιεχόμενο πρέπει να 
παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 100ζ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι απολύτως 
ουδέτερο και δεν περιέχει κανένα ισχυρισμό διαφήμισης ενός προϊόντος.

Τροπολογία 257
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δικτυακοί τόποι που καταχωρίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
περιέχουν συνδέσμους για άλλους
δικτυακούς τόπους του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας, εκτός εάν αυτοί 
έχουν επίσης καταχωριστεί σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο. Στους εν λόγω
δικτυακούς τόπους προσδιορίζεται η 
αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια 
κυκλοφορίας και η διεύθυνσή της στο 
διαδίκτυο.

2. Οι διαδικτυακοί τόποι που 
καταχωρίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν περιέχουν συνδέσμους 
για άλλους διαδικτυακούς τόπους, με 
εξαίρεση του διδικτυακούς τόπους των 
αρμόδιων αρχών, εκτός εάν αυτοί έχουν 
επίσης καταχωριστεί σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο. Στους εν λόγω
διαδικτυακούς τόπους προσδιορίζεται η 
αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια 
κυκλοφορίας και η διεύθυνσή της στο 
διαδίκτυο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποφευχθούν όχι μόνο οι σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους 
κατόχων αδειών κυκλοφορίας (π.χ. διαδικτυακοί τόποι των ΗΠΑ) αλλά και με τους 
διαδικτυακούς τόπους τρίτων. 

Τροπολογία 258
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δικτυακοί τόποι που καταχωρίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
περιέχουν συνδέσμους για άλλους
δικτυακούς τόπους του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας, εκτός εάν αυτοί 
έχουν επίσης καταχωριστεί σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο. Στους εν λόγω
δικτυακούς τόπους προσδιορίζεται η 
αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια 
κυκλοφορίας και η διεύθυνσή της στο 
διαδίκτυο.

2. Οι διαδικτυακοί τόποι που 
καταχωρίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν περιέχουν συνδέσμους 
για άλλους διαδικτυακούς τόπους, εκτός 
εάν αυτοί έχουν επίσης καταχωριστεί 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
Στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους 
προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή που 
χορήγησε την άδεια κυκλοφορίας και η 
διεύθυνσή της στο διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποφευχθούν όχι μόνο οι σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους 
κατόχων αδειών κυκλοφορίας (π.χ. διαδικτυακοί τόποι των ΗΠΑ) αλλά και με τους 
διαδικτυακούς τόπους τρίτων.  Η δήλωση σχετικά με το γεγονός ότι ο διαδικτυακός τόπος έχει 
καταχωριστεί και υπόκειται σε παρακολούθηση θα μπορούσε να κάνει τους αναγνώστες να 
πιστέψουν ότι και οι άλλοι συνδεδεμένοι διαδικτυακοί τόποι υπόκεινται στους ίδιους όρους.

Τροπολογία 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
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Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω δικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.

Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω διαδικτυακούς τόπους χωρίς τη 
ρητή εκ των προτέρων συγκατάθεσή 
τους, ούτε την προβολή σε αυτούς 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα. Οι διαδικτυακοί τόποι μπορούν 
να διαθέτουν περιεχόμενο βίντεο εφόσον 
αυτό είναι χρήσιμο για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου.
Τα περιεχόμενα βίντεο μπορούν να 
παρουσιάζουν μόνο το φύλλο οδηγιών, 
την περίληψη των χαρακτηριστικών και 
τον πίνακα με τα υπέρ και τα κατά της 
χρήσης του φαρμάκου (drug-fact-box) και 
ενδείξεις για το πως να χρησιμοποιηθεί 
αυτό το φάρμακο με ασφαλή και 
αποτελεσματικό τρόπο. Πριν από τη 
δημοσιοποίησή τους τα περιεχόμενα 
βίντεο πρέπει να εγκρίνονται από τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 260
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 

Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
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λόγω δικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.

λόγω διαδικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω
διαδικτυακοί τόποι δεν περιέχουν 
διαδικτυακή τηλεόραση, ούτε podcasts, 
video streaming ή οιαδήποτε άλλη μορφή 
ψηφιακής ενημέρωσης η οποία δεν είναι 
ρητώς εγκεκριμένη κατά την παρούσα 
Οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σ' ό,τι αφορά την ψηφιακή ενημέρωση η πρόταση πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις δυνατές νέες 
τεχνολογίες επικοινωνίας και να εξασφαλίσει ότι καλύπτονται.

Τροπολογία 261
Nessa Childers

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω δικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.

Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω διαδικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω
διαδικτυακοί τόποι δεν περιέχουν
βιντεοσκοπημένες πληροφορίες σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά ή τη χρήση του 
φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μεμονωμένα άτομα που έχουν πρόσβση στους διαδικτυακούς τόπους δεν θα ταυτοποιούνται 
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γιατί έτσι στη συνέχεια κινδυνεύουν να αποτελέσουν στόχο της φαρμακοβιομηχανίας. Η ορθή 
χρήση του φάρμακου για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή υποδεινύεται είτε από τον ιατρό 
που χορηγεί τη συνταγή ή από τον φαρμακοποιό ή από οποιονδήποτε επαγγελματία του τομέα 
της υγείας που έχει προσωπική επαφή με τον ασθενή, και όχι μέσω ταινίας στο Διαδίκτυο. Η 
έκφραση "διαδικτυακή τηλεόραση" είναι πολύ ασαφής και ως εκ τούτο κρίνεται ασφαλέστερο 
να ορισθεί με σαφέστερο τρόπο.

Τροπολογία 262
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω δικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.

 Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω διαδικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου
περιεχομένου που διανέμεται ενεργά στο 
ευρύ κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα. Οι
διαδικτυακοί τόποι μπορούν να διαθέτουν 
περιεχόμενο βίντεο εφόσον αυτό είναι 
χρήσιμο για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η φράση "χωρίς τη ρητή εκ των προτέρων συγκατάθεσή τους" καθώς όλες οι 
πληροφορίες για τους χρήστες πρέπει να παραμένουν εντελώς εμπιστευτικές.

Τροπολογία 263
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω δικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.

Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω διαδικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω
διαδικτυακοί τόποι δεν περιέχουν 
διαδικτυακή τηλεόραση, ούτε podcasts, 
video streaming ή οιαδήποτε άλλη μορφή 
ψηφιακής ενημέρωσης η οποία δεν είναι 
ρητώς εγκεκριμένη κατά την παρούσα 
Οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει τη χρήση μόνο εγκεκριμένων ψηφιακών μορφών.

Τροπολογία 264
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω δικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.

Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω διαδικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω
διαδικτυακοί τόποι δεν περιέχουν 
διαδικτυακή τηλεόραση ή υλικά 
βιντεοεκπομπής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν οι πληροφορίες παρέχονται μέσω της τηλεόρασης, των διαδικτυακών τηλεοπτικών 
σταθμών, του ραδιοφώνου ή έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία, οι ασθενείς δεν 
προστατεύονται από τέτοια μη ζητηθείσα πληροφόρηση και η παροχή τέτοιου είδους 
πληροφοριών δεν πρέπει να επιτρέπεται. Οι βιντεοεκπομπές στο Διαδίκτυο τείνουν να 
επιτρέπουν τη συγκαλυμμένη διαφήμιση και δεν πρέπει να επιτρέπονται.

Τροπολογία 265
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω δικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.

Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω διαδικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω
διαδικτυακοί τόποι δεν περιέχουν 
διαδικτυακή τηλεόραση ή υλικά 
βιντεοεκπομπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν οι πληροφορίες παρέχονται μέσω της τηλεόρασης, των διαδικτυακών τηλεοπτικών 
σταθμών, του ραδιοφώνου ή έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία, οι ασθενείς δεν 
προστατεύονται από μη ζητηθείσα πληροφόρηση και η παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών δεν 
πρέπει να επιτρέπεται. Οι βιντεοεκπομπές στο Διαδίκτυο τείνουν να επιτρέπουν τη 
συγκαλυμμένη διαφήμιση και δεν πρέπει να επιτρέπονται.
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Τροπολογία 266
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω διαδικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.

Οι διαδικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω διαδικτυακούς τόπους ούτε την 
προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού 
που διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω
διαδικτυακοί τόποι δεν περιέχουν 
διαδικτυακή τηλεόραση, podcasts, ή 
οιαδήποτε άλλη μορφή ενημέρωσης με 
μορφή βίντεο.

Or. fr

Τροπολογία 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι καταχωρισμένοι δικτυακοί τόποι 
εμφανίζουν κοινοποίηση στο πάνω μέρος 
κάθε ιστοσελίδας που ενημερώνει το 
κοινό ότι οι πληροφορίες που περιέχονται 
σε αυτόν το τόπο παρέχονται από 
επώνυμο κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. 
Στην κοινοποίηση αυτή πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνεται σύνδεσμος για τη βάση 
δεδομένων EudraPharm σχετικά με 
φάρμακα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες των ιστοσελίδων του Διαδικτύου που περιέχουν πληροφορίες για φάρμακα που 
χορηγούνται με συνταγή πρέπει να ενημερώνονται σαφώς ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν δοθεί 
από κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. Ο σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων Eudrapharm θα 
εξασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε συγκρίσιμες πληροφορίες 
σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή οι οποίες παρέχονται από μη εμπορική πηγή, 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 268
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Μετά την καταχώριση του δικτυακού 
τόπου οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 
περιεχόμενο σχετικά με φάρμακα που 
υπόκεινται σε ιατρική συνταγή υπόκεινται 
σε παρακολούθηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Αυτές οι αλλαγές δεν 
απαιτούν καταχώριση του δικτυακού 
τόπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν γίνονται αλλαγές στο περιεχόμενο ενός δικτυακού τόπου, οι αλλαγές αυτές πρέπει να 
παρακολουθούνται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος. Εκ 
νέου καταχώριση δεν πρέπει να απαιτείται για να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία.

Τροπολογία 269
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στον εν 
λόγω δικτυακό τόπο.

3. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
αποστέλλει τα νέα περιεχόμενα και τις 
αλλαγές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου ο διαδικτυακός 
τόπος έχει καταχωριστεί για προηγούμενη 
έγκριση, πριν τη διάθεση των νέων 
περιεχομένων ή αλλαγών στο 
διαδικτυακό τόπο του.

Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
παραμένει πλήρως υπεύθυνος για όλες τις 
πληροφορίες που εκείνος διαδίδει στο 
κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαιτείται από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας να υποβάλλουν το νέο 
περιεχόμενο και τις αλλαγές στις αρμόδιες αρχές. Πρέπει να κατατεί σαφές ότι οι εταιρίες 
παραμένουν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχουν στο κοινό.

Τροπολογία 270
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στον εν 
λόγω δικτυακό τόπο.

3. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
αποστέλλει τα νέα περιεχόμενα και τις 
αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου ο διαδικτυακός τόπος έχει 
καταχωριστεί για προηγούμενη έγκριση, 
πριν τη διάθεση των νέων περιεχομένων 
ή αλλαγών στο διαδικτυακό τόπο του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαιτείται από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας να υποβάλλουν το νέο 
περιεχόμενο και τις αλλαγές στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 271
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στον εν 
λόγω δικτυακό τόπο.

3. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
καταχωριστεί ο διαδικτυακός τόπος είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του 
περιεχομένου που έχει σχέση με φάρμακα 
τα οποία υπόκεινται σε ιατρική συνταγή 
και διατίθενται στον εν λόγω διαδικτυακό
τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός έχει σημασία καθώς μεγάλο μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου θα 
μπορούσε να μη σχετίζεται με φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

Τροπολογία 272
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στον εν 
λόγω δικτυακό τόπο.

3. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
καταχωριστεί ο διαδικτυακός τόπος είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στον εν 
λόγω διαδικτυακό τόπο. Ο κάτοχος άδειας 
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κυκλοφορίας παραμένει πλήρως 
υπεύθυνος για όλες τις πληροφορίες που 
εκείνος διαδίδει στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανεδαφικό να αναμένονται οι αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν συνεχώς όλους τους 
καταχωριμένους διαδικτυακούς τόπους και όλες τις αλλαγές στις πληροφορίες. Πρέπει 
επομένως να αναφερθεί οπωσδήποτε η ευθύνη των εταιριών και να εξασφαλισθεί ότι αυτές 
παραμένουν υπόλογες για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχουν στο κοινό. Η αρχή αυτή ισχύει 
για όλες τις εταιρίες σε όλους τους τομείς και δεν πρέπει να γίνει εξαίρεση για τις 
φαρμακευτικές εταιρείες.

Τροπολογία 273
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 η – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στον εν 
λόγω δικτυακό τόπο.

3. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
αποστέλλει τα νέα περιεχόμενα και τις 
αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου ο διαδικτυακός τόπος έχει 
καταχωριστεί για προηγούμενη έγκριση, 
πριν την πρόβλεψη της παρακολούθησης 
των περιεχομένων ή αλλαγών στο 
διαδικτυακό τόπο του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαιτείται από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας να υποβάλλουν το νέο 
περιεχόμενο και τις αλλαγές στις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
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Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Εάν ένα κράτος μέλος έχει λόγους να 
αμφιβάλει για την ορθότητα της 
μετάφρασης των αναπαραγόμενων 
πληροφοριών, μπορεί να ζητήσει από έναν 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας να παράσχει 
πιστοποιημένη μετάφραση των 
πληροφοριών που παρέχονται στο
δικτυακό τόπο που έχει καταχωριστεί στην 
εθνική αρμόδια αρχή άλλου κράτους 
μέλους.

α) Εάν ένα κράτος μέλος έχει λόγους να 
αμφιβάλει για την ορθότητα της 
μετάφρασης των αναπαραγόμενων 
πληροφοριών, μπορεί να ζητήσει από έναν 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας να παράσχει 
πιστοποιημένη μετάφραση των
εγκριθεισών από την αρχή πληροφοριών 
που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο που 
έχει καταχωριστεί στην εθνική αρμόδια 
αρχή άλλου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Εάν ένα κράτος μέλος έχει λόγους να 
αμφιβάλει για το εάν οι πληροφορίες που 
παρέχονται στο δικτυακό τόπο που έχει 
καταχωριστεί στις εθνικές αρμόδιες αρχές 
άλλου κράτους μέλους συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του παρόντος τίτλου, 
ενημερώνει το εν λόγω κράτος μέλος για 
τους λόγους των αμφιβολιών του. Τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για να καταλήξουν σε 
συμφωνία. Εάν αποτύχουν να 
συμφωνήσουν εντός δύο μηνών, η 
υπόθεση παραπέμπεται στην επιτροπή 
φαρμακευτικής επιτροπής με την απόφαση 
75/320/EΟΚ. Οποιαδήποτε μέτρα κριθούν 
αναγκαία θεσπίζονται ύστερα από 
γνωμοδότηση της προαναφερθείσας 
επιτροπής. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

β) Εάν ένα κράτος μέλος έχει λόγους να 
αμφιβάλει για το εάν οι εγκριθείσες από 
την αρχή πληροφορίες που παρέχονται στο
διαδικτυακό τόπο που έχει καταχωριστεί 
στις εθνικές αρμόδιες αρχές άλλου 
κράτους μέλους συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος τίτλου, 
ενημερώνει το εν λόγω κράτος μέλος για 
τους λόγους των αμφιβολιών του. Τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για να καταλήξουν σε 
συμφωνία. Εάν αποτύχουν να 
συμφωνήσουν εντός δύο μηνών, η 
υπόθεση παραπέμπεται στην επιτροπή 
φαρμακευτικής επιτροπής με την απόφαση 
75/320/EΟΚ. Οποιαδήποτε μέτρα κριθούν 
αναγκαία θεσπίζονται ύστερα από 
γνωμοδότηση της προαναφερθείσας 
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υπόψη τις γνώμες που διατυπώνει η 
φαρμακευτική επιτροπή και την 
ενημερώνουν για τον τρόπο με τον οποίο 
έλαβαν υπόψη τη γνώμη της.

επιτροπής. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τις γνώμες που διατυπώνει η 
φαρμακευτική επιτροπή και την 
ενημερώνουν για τον τρόπο με τον οποίο 
έλαβαν υπόψη τη γνώμη της.

Or. en

Τροπολογία 276
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 4 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί και 
συντηρεί μια εθνική διαδικτυακή πύλη 
φαρμάκων με 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 δημοσιοποιούν τουλάχιστον 
τα εξής:
(α) τα φυλλάδια για τα φάρμακα που 
διατίθενται στην εθνική αγορά 
τουλάχιστον στην εθνική γλώσσα,
β) την περίληψη των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος,
γ) τις εκθέσεις αξιολόγησης, μαζί με τις 
περιοδικές ενημερωμένες εκθέσεις 
ασφαλείας που οι κάτοχοι των αδειών 
κυκλοφορίας υποβάλλουν στις 
υγειονομικές αρχές,
δ) λεπτομερείς περιγραφές των 
συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου, 
και λεπτομερή πρωτόκολλα για μελέτες 
μετά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
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για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία,
ε) τον κατάλογο των φαρμάκων υπό 
εντατική παρακολούθηση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004,
στ) διαδικτυακά τυποποιημένα έντυπα 
για τη γνωστοποίηση εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς με βάση τα έντυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004,
ζ) 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 αιτιολογήσεις των 
ψήφων, συμπεριλαμβανομένων των 
απόψεων της μειοψηφίας,
η) 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 κρίνεται αναγκαίο, και την 
οριστική απόφαση της αρμόδιας αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαθεσιμότητα στο Ίντερνετ εγγυάται ότι οι ασθενείς και το ευρύ κοινό μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στο φύλλο οδηγιών και στις ΠΧΠ 24/7,στη μητρική τους γλώσσα,ακόμα και από το 
εξωτερικό. Όλοι οι ΚΑΚ πρέπει να διαθέτουν μια πύλη για τον εθνικό τους οργανισμό 
φαρμάκων η οποία να παρέχει στο κοινό υψηλή ποιότητας πληροφορίες για τα φάρμακα. 
Στόχος της τροπολογίας είναι να δημιουργηθεί η νομική βάση για αυτές τις πύλες σε απάντηση 
στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές σε σχέση με την παροχή 
πληροφοριών. Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ειδικό χώρο για όλες τις 
πληροφορίες που συνδέονται με θέματα ασφάλειας και φαρμακοεπαγρύπνησης.
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Τροπολογία 277
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ 
 Άρθρο 100 η – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει δικτυακούς τόπους σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω 
δικτυακό τόπο, στην οποία διευκρινίζουν 
ότι ο δικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί 
και υπόκειται σε παρακολούθηση
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στη 
δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του
δικτυακού τόπου. Διευκρινίζεται επίσης 
ότι το γεγονός ότι ο δικτυακός τόπος 
παρακολουθείται δεν σημαίνει, κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο
δικτυακό τόπο είναι εκ των προτέρων
εγκεκριμένες.

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει διαδικτυακούς τόπους 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν μήνυμα στην κορυφή 
κάθε ιστοσελίδας με το οποίο να 
ανακοινώνουν στο κοινό ότι οι 
πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτήν 
προέρχονται από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας και ότι υπόκεινται σε 
παρακολούθηση προκειμένου να 
αποφευχθεί η διαφήμιση φαρμάκων που 
χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής.  
Στη δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του
διαδικτυακού τόπου. Διευκρινίζει επίσης 
ότι το γεγονός ότι ο διαδικτυακός τόπος 
παρακολουθείται δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο
διαδικτυακό τόπο έχουν εγκριθεί εκ των 
προτέρων και περιλαμβάνει σύνδεσμο με 
τη βάση δεδομένων EudraPharm στην 
οποία διευκρινίζεται ότι σ' αυτήν 
διατίθενται επικυρωμένες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι ο διαδικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί και παρακολουθείται σύμφωνα με 
οδηγία δεν προσφέρει πρόσθετη αξία στους χρήστες, αλλά μπορεί να τύχει κατάχρησης. Είναι 
σημαντικό να καταστεί σαφές στους χρήστες ότι ο διαδικτυακός τόπος "παρακολουθείται 
προκειμένου να αποφευχθεί η διαφήμιση φαρμάκων που χορηγούνται κατόπιν ιατρικής 
συνταγής" διότι το ευρύ κοινό δεν έχει πλήρη επίγνωση της έννοιας του έννομου συμφέροντος.  
Ο σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων Eudrapharm θα εξασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν άμεση 
και εύκολη πρόσβαση σε συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με 
συνταγή οι οποίες παρέχονται από μη εμπορική πηγή, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια.
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Τροπολογία 278
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει δικτυακούς τόπους σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω 
δικτυακό τόπο, στην οποία διευκρινίζουν 
ότι ο δικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί 
και υπόκειται σε παρακολούθηση
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στη 
δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του
δικτυακού τόπου. Διευκρινίζεται επίσης 
ότι το γεγονός ότι ο δικτυακός τόπος 
παρακολουθείται δεν σημαίνει, κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο
δικτυακό τόπο είναι εκ των προτέρων 
εγκεκριμένες.

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει διαδικτυακούς τόπους 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν μήνυμα στην κορυφή 
κάθε ιστοσελίδας με το οποίο να 
ανακοινώνουν στο κοινό ότι οι 
πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτήν 
προέρχονται από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας και ότι υπόκεινται σε 
παρακολούθηση προκειμένου να 
αποφευχθεί η διαφήμιση φαρμάκων που 
χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής.  
Στη δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του
διαδικτυακού τόπου. Διευκρινίζει επίσης 
ότι το γεγονός ότι ο διαδικτυακός τόπος 
παρακολουθείται δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο
διαδικτυακό τόπο έχουν εγκριθεί εκ των 
προτέρων, και περιλαμβάνει σύνδεσμο με 
τη βάση δεδομένων EudraPharm στην 
οποία διευκρινίζεται ότι σ' αυτήν 
διατίθενται επικυρωμένες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι ο διαδικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί και παρακολουθείται σύμφωνα με 
οδηγία δεν προσφέρει πρόσθετη αξία στους χρήστες, αλλά μπορεί να τύχει κατάχρησης. Είναι 
σημαντικό να καταστεί σαφές στους χρήστες ότι ο διαδικτυακός τόπος "παρακολουθείται 
προκειμένου να αποφευχθεί η διαφήμιση φαρμάκων που χορηγούνται κατόπιν ιατρικής 
συνταγής" διότι το ευρύ κοινό δεν έχει πλήρη επίγνωση της έννοιας του έννομου συμφέροντος.  
Ο σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων Eudrapharm θα εξασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν άμεση 
και εύκολη πρόσβαση σε συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με 
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συνταγή οι οποίες παρέχονται από μη εμπορική πηγή, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει δικτυακούς τόπους σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω
δικτυακό τόπο, στην οποία διευκρινίζουν 
ότι ο δικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί 
και υπόκειται σε παρακολούθηση 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στη 
δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του
δικτυακού τόπου. Διευκρινίζεται επίσης 
ότι το γεγονός ότι ο δικτυακός τόπος 
παρακολουθείται δεν σημαίνει, κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο 
δικτυακό τόπο είναι εκ των προτέρων 
εγκεκριμένες.

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει διαδικτυακούς τόπους 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω
διαδικτυακό τόπο, στην οποία 
διευκρινίζουν ότι ο διαδικτυακός τόπος 
έχει καταχωριστεί και υπόκειται σε 
παρακολούθηση σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Στη δήλωση αναφέρεται η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση του διαδικτυακού τόπου.

Or. en

Τροπολογία 280
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
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καταχωρίσει δικτυακούς τόπους σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω 
δικτυακό τόπο, στην οποία διευκρινίζουν 
ότι ο δικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί 
και υπόκειται σε παρακολούθηση 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στη 
δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του 
διαδικτυακού τόπου. Διευκρινίζεται επίσης 
ότι το γεγονός ότι ο διαδικτυακός τόπος 
παρακολουθείται δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο 
διαδικτυακό τόπο έχουν εγκριθεί εκ των 
προτέρων.

καταχωρίσει δικτυακούς τόπους σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω 
δικτυακό τόπο, στην οποία διευκρινίζουν 
ότι ο δικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί 
και υπόκειται σε παρακολούθηση 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στη 
δήλωση αναφέρεται σαφώς η εθνική αρχή 
που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
του διαδικτυακού τόπου και ο κάτοχος 
άδειας κυκλοφορίας που είναι υπεύθυνος 
για τον διαδικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται 
επίσης ότι το γεγονός ότι ο διαδικτυακός 
τόπος παρακολουθείται δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο 
διαδικτυακό τόπο έχουν εγκριθεί εκ των 
προτέρων.

Or. fr

Τροπολογία 281
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει δικτυακούς τόπους σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω
δικτυακό τόπο, στην οποία διευκρινίζουν 
ότι ο δικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί 
και υπόκειται σε παρακολούθηση 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στη 
δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του
δικτυακού τόπου. Διευκρινίζεται επίσης 
ότι το γεγονός ότι ο δικτυακός τόπος 
παρακολουθείται δεν σημαίνει, κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο
δικτυακό τόπο είναι εκ των προτέρων

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει διαδικτυακούς τόπους 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω
διαδικτυακό τόπο, στην οποία 
διευκρινίζουν ότι ο διαδικτυακός τόπος 
έχει καταχωριστεί και υπόκειται σε 
παρακολούθηση σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Στη δήλωση αναφέρεται η εθνική 
αρχή που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση του διαδικτυακού τόπου.
Διευκρινίζεται επίσης ότι το γεγονός ότι ο
διαδικτυακός τόπος παρακολουθείται δεν 
σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι όλες οι 
πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο έχουν 
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εγκεκριμένες. εγκριθεί εκ των προτέρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται για την ποιότητα του δικτυακού τόπου τον οποίο 
επισκέπτεται. Είναι επομένως καλύτερα η ύπαρξη της δήλωσης σχετικά με τις διαδικασίες 
καταχώρισης και παρακολούθησης να απαιτείται και όχι απλώς να επιτρέπεται. Τούτο είναι 
απαραίτητο για να φαίνεται στο ευρύ κοινό ότι μπορεί να εμπιστεύεται τον δικτυακό τόπο.

Τροπολογία 282
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας να προσθέσει 
τις ακόλουθες δηλώσεις στον 
καταχωρισθέντα διαδικτυακό τόπο:
- [το όνομα του κατόκου άδειας 
κυκλοφορίας] είναι υπεύθυνος για τις 
πληροφορίες που παρέχονται στον εν 
λόγω διαδικτυακό τόπο.
- "Εάν πιστεύετε ότι οι παρεχόμενες 
πληροφορίες παραβαίνουν το νόμο επειδή 
είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή 
μεροληπτούν, επικοινωνείστε με την 
εθνική αρμόδια αρχή".
- "Καλείσθε να αναφέρετε τις αρνητικές 
παρενέργειες των χορηγηθέντων κατόπιν 
ιατρικής συνταγής φαρμάκων στον ιατρό 
σας, στους φαρμακοποιούς ή στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές".
- "Πληροφορίες σχετικά με τα 
χορηγούμενα κατόπιν ιατρικής 
συνανταγής φάρμακα που επιτρέπονται 
στην Κοινότητα είναι στη διάθεσή σας 
στον εξής διαδικτυακό τόπο: [σύνδεσμος 
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με Eudrapharm]."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναγνώστε έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποιός παρέχει τις πληροφορίες. Έχουν επίσης 
δικαίωμα να γνωρίζουν σε ποιόν μπορούν να απευθυνθούν εάν έχουν αμφιβολίες ως προς την 
ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Η τρίτη δήλωση είναι συνεπής προς τις διατάξεις της 
πρότασης περί φαρμακοεπαγρύπνησης. Ο σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων Eudrapharm θα 
εξασφαλίσει στους χρήστες άμεση και εύκολη πρόσβαση σε συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τα χορηγούμενα κατόπιν ιατρικής συνταγής φάρμακα οι οποίες παρέχονται από μη εμπορική 
πηγή, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 283
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας να προσθέσει 
τις ακόλουθες δηλώσεις στον 
καταχωρισθέντα διαδικτυακό τόπο:
- [το όνομα του κατόκου άδειας 
κυκλοφορίας] είναι υπεύθυνος για τις 
πληροφορίες που παρέχονται στον εν 
λόγω διαδικτυακό τόπο.
- "Εάν πιστεύετε ότι οι παρεχόμενες 
πληροφορίες παραβαίνουν το νόμο επειδή 
είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή 
μεροληπτούν, επικοινωνείστε με την 
εθνική αρμόδια αρχή".
- "Καλείσθε να αναφέρετε τις αρνητικές 
παρενέργειες των χορηγηθέντων κατόπιν 
ιατρικής συνταγής φαρμάκων στον ιατρό 
σας, στο φαρμακοποιό, στους 
επαγγελματίες του τομέα υγείας ή στις 
εθνικές αρμόδιες αρχές".
- "Πληροφορίες σχετικά με τα 
χορηγούμενα κατόπιν ιατρικής 



PE441.215v02-00 186/197 AM\817858EL.doc

EL

συνανταγής φάρμακα που επιτρέπονται 
στην Κοινότητα είναι στη διάθεσή σας 
στον εξής διαδικτυακό τόπο: [σύνδεσμος 
με Eudrapharm]."

Or. en

Τροπολογία 284
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 η – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι καταχωρισμένοι διαδικτυακοί 
τόποι εμφανίζουν μήνυμα στο πάνω 
μέρος κάθε ιστοσελίδας που ενημερώνει 
το κοινό ότι οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτόν τον τόπο 
παρέχονται από επώνυμο κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας. Στο μήνυμα αυτό πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνεται σύνδεσμος με 
τη βάση δεδομένων EudraPharm σχετικά 
με φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες των ιστοσελίδων του Διαδικτύου που περιέχουν πληροφορίες για φάρμακα που 
χορηγούνται με συνταγή πρέπει να ενημερώνονται σαφώς ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν δοθεί 
από κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. Ο σύνδεσμος με τη βάση δεδομένων Eudrapharm θα 
εξασφαλίσει στους χρήστες άμεση και εύκολη πρόσβαση σε συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με 
χορηγούμενα κατόπιν ιατρικής συνταγής φάρμακα οι οποίες παρέχονται από μη εμπορική πηγή, 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 285
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
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Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 θ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) την υποχρέωση να προβλεφθούν 
συστήματα χειρισμού των καταγγελιών 
και κατάλληλα ένδικα μέσα για την 
αντιμετώπιση των καταγγελιών των 
καταναλωτών καθώς και την εξασφάλιση 
δίκαιης αποζημίωσης των θυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να γίνει αναφορά ενός συστήματος καταγγελιών και ένδικων μέσων για την 
προστασία των καταναλωτών και να προφλεφθούν τα εργαλεία για την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων τους  Παραπλανητικές πληροφορίες για τα χορηγούμενα κατόπιν συνταγής 
φάρμακα μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 286
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 θ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν το ενδεχόμενο 
να κοινοποιούν το όνομα ενός κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας υπεύθυνου για τη 
διάδοση μη ενδεδειγμένων πληροφοριών 
σχετικά με ένα φάρμακο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό και αποτρεπτικό μέτρο που θα συνέβαλλε στο να 
εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία.
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Τροπολογία 287
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 θ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας να 
εκπροσωπούνται και ακούγονται σε 
οιαδήποτε εξέταση υπόθεσης στην οποία 
κατηγορούνται για μη συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα 
Τίτλο. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
έχουν δικαίωμα να προσφύγουν για 
οιαδήποτε απόφαση σε δικαστικό ή άλλο 
όργανο. Κατά τη διαδικασία προσφυγής η 
παροχή πληροφοριών αναστέλλεται έως 
ότου ληφθεί αντίθετη απόφαση από το 
αρμόδιο όργανο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια 
στη διαδικασία. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας πρέπει να έχουν το δικαίωμα υπεράσπισης σε 
περίπτωση που θεωρούν ότι οι κατηγορίες περί μη συμμόρφωσης είναι αβάσιμες. Προκειμένου 
να προστατεύεται το ευρύ κοινό από πληροφορίες που πιθανόν να μην τηρούν τις διατάξεις του 
παρόντος Τίτλου, είναι απαραίτητο να αναστέλλεται η παροχή πληροφοριών ακριβώς μετά την 
απόφαση της αρμόδιας αρχής. Η παροχή πρέπει να συνεχισθεί μόνον σε περίπτωση που το 
αποφασίσει το αρμόδιο όργανο για την εξέταση της προσφυγής του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας.

Τροπολογία 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ι – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διατηρούν διαθέσιμο για τις αρχές ή 
τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την 
παρακολούθηση των πληροφοριών για τα 
φάρμακα, ένα δείγμα όλων των 
πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιήσει
δυνάμει του παρόντος τίτλου και στοιχεία 
για τον όγκο, μαζί με δήλωση στην οποία 
αναφέρονται τα πρόσωπα στα οποία 
απευθύνονταν οι πληροφορίες, η μέθοδος
με την οποία παρασχέθηκαν και η 
ημερομηνία της πρώτης παροχής των 
πληροφοριών,

(α) διατηρούν διαθέσιμο για τις αρμόδιες
αρχές ή τους φορείς που είναι υπεύθυνοι
για την παρακολούθηση των πληροφοριών 
για τα φάρμακα που έχουν εγκρίνει εκ των 
προτέρων, ένα δείγμα όλων των 
πληροφοριών που έχουν διατεθεί δυνάμει 
του παρόντος τίτλου και στοιχεία για τον 
όγκο τους, μαζί με δήλωση στην οποία 
αναφέρονται τα πρόσωπα στα οποία 
απευθύνονταν οι πληροφορίες, η μέθοδος
παροχής τους και η ημερομηνία της 
πρώτης παροχής τους,

Or. en

Τροπολογία 289
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ι – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρέχουν στις αρχές ή τα όργανα που 
είναι επιφορτισμένα με την 
παρακολούθηση των πληροφοριών για τα 
φάρμακα τις πληροφορίες και τη 
συνδρομή που αυτά απαιτούν για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους,

γ) παρέχουν στις αρχές ή τα όργανα που 
είναι επιφορτισμένα με την 
παρακολούθηση των πληροφοριών για τα 
φάρμακα τις πληροφορίες, τους 
οικονομικούς πόρους και την στήριξη που 
αυτά απαιτούν για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι στις αρμόδιες αρχές προκειμένου 
αυτέςνα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.



PE441.215v02-00 190/197 AM\817858EL.doc

EL

Τροπολογία 290
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ι – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρέχουν στις αρχές ή τα όργανα που 
είναι επιφορτισμένα με την 
παρακολούθηση των πληροφοριών για τα 
φάρμακα τις πληροφορίες και τη 
συνδρομή που αυτά απαιτούν για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους,

γ) παρέχουν στις αρχές ή τα όργανα που 
είναι επιφορτισμένα με την 
παρακολούθηση των πληροφοριών για τα 
φάρμακα τις πληροφορίες, τους 
οικονομικούς πόρους και την στήριξη που 
αυτά απαιτούν για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατεθούν οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι στις αρμόδιες αρχές προκειμένου 
αυτέςνα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία 291
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 (νέα)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ι – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) προβλέπουν συστήματα χειρισμού 
των καταγγελιών και κατάλληλα ένδικα 
μέσα για την αντιμετώπιση των 
καταγγελιών των καταναλωτών καθώς 
και την εξασφάλιση δίκαιης 
αποζημίωσης των θυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παραπλανητικές πληροφορίες για τα χορηγούμενα κατόπιν συνταγής φάρμακα μπορούν να 
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έχουν σοβαρές συνέπειες στη δημόσια υγεία. Χρειάζεται να προστεθεί ένα σύστημα καταγγελιών 
και ένδικων μέσων για την προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση παραπλανητικών 
πληροφοριών. 

Τροπολογία 292
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 (νέα) 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ι – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν το ενδεχόμενο 
να κοινοποιούν το όνομα ενός κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας υπεύθυνου για τη 
διάδοση μη ενδεδειγμένων πληροφοριών 
σχετικά με ένα φάρμακο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό και αποτρεπτικό μέτρο που θα συνέβαλλε στο να 
εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία.

Τροπολογία 293
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες για ομοιοπαθητικά 
φάρμακα που μνημονεύονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 και τα οποία χορηγούνται 
μόνο με ιατρική συνταγή υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος τίτλου.

Οι πληροφορίες για ομοιοπαθητικά και 
φυτικά φάρμακα που μνημονεύονται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 1 και τα οποία 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος 
τίτλου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα φυτικά φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο 
της νομοθεσίας.

Τροπολογία 294
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες για ομοιοπαθητικά 
φάρμακα που μνημονεύονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 και τα οποία χορηγούνται 
μόνο με ιατρική συνταγή υπόκεινται στις 
διατάξεις του παρόντος τίτλου.

Οι πληροφορίες για ομοιοπαθητικά και 
φυτικά φάρμακα που μνημονεύονται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 1 και τα οποία 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος 
τίτλου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φυτικά φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο 
της νομοθεσίας.

Τροπολογία 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει το αργότερο έως 
[παρεμβάλλεται συγκεκριμένη ημερομηνία 
πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
τροποποιητικής οδηγίας] έκθεση για τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής του 

Η Επιτροπή δημοσιεύει το αργότερο έως 
[παρεμβάλλεται συγκεκριμένη ημερομηνία 
πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
τροποποιητικής οδηγίας] έκθεση για τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής του 
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παρόντος τίτλου και, επιπλέον, αξιολογεί 
την ανάγκη επανεξέτασης της πράξης. Η 
έκθεση διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

παρόντος τίτλου μετά από διαβούλευση με 
τις ενώσεις ασθενών και των μελών των 
επαγγλεματιών του τομέα υγείας και, 
επιπλέον, αξιολογεί την ανάγκη 
επανεξέτασης της πράξης. Η έκθεση 
διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 296
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ιβ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας, η Επιτροπή, κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης με τις ενώσεις 
ασθενών και καταναλωτών, ενώσεις 
ιατρών και φαρμακοποιών, υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με τον βαθμό αναγνωσιμότητας των 
περιλήψεων με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων και των φύλλων οδηγιών και 
σχετικά με τη χρησιμότητά τους για το 
ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας. Αφού αναλύσει τα 
ανωτέρω δεδομένα και μετά από 
συστηματικό έλεγχο των στοιχείων, η 
Επιτροπή, εφόσον κριθεί σκόπιμα, 
υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση της 
μορφής και του περιεχομένου των 
περιλήψεων των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και του φύλλου οδηγιών της 
συσκευασίας για να βεβαιωθεί ότι 
αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών 
για το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν πράγματι ενδιαφέρεται η Επιτροπή για τη βελτίωση της πληροφόρησης των ασθενών, 
πρέπει να βελτιώσει τη μορφή και το περιεχόμενο των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και του φύλλου οδηγιών της συσκευασίας.

Τροπολογία 297
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 (νέα) 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 ιβ a)
Υπό το συντονισμό του οργανισμού, οι 
εθνικές αρμόδιες αρχές οργανώνουν 
εκστρατείες για στοιχειώδεις γνώσεις σε 
θέματα υγείας και θεραπείας σχετικά με 
τα ακόλουθα θέματα:
- Ορθολογική χρήση των φαρμάκων: τι 
είναι η διεθνής κοινή ονομασία (ΙΝΝ)· τί 
σημαίνει σχέση κινδύνου/οφέλους· τί 
νοείται ως ανεπιθύμητη ενέργεια 
φαρμάκων (ADR)· τί πρέπει να γίνεται 
όταν διαπιστώνεται μια ADR·  πως να 
αναφέρεται μια ADR· τί σημαίνει 
συμμόρφωση·
- Χρηστή διαχείριση: τί είναι σύγκρουση 
συμφερόντων· τί σημαίνει διαφάνεια·
- Δικαιώματα Ασθενών και 
Καταναλωτών σε κλινικές δοκιμές: τί 
σημαίνει κλινική δοκιμή· τί σημαίνει 
συγκατάθεση εν επιγνώσει· ποια είναι τα 
δικαιώματά σας ως συμμετέχοντος· τί 
σημαίνει παράμετρος υποκατάστασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το να αποκτείσει το κοινό γνώσεις σε θέματα υγείας αποτελεί κλειδί για την ενδυνάμωσή του, 
πράγμα που στη συνέχεια θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση των όρων και καλύτερα 
αποτελέσματα για την υγεία. Όταν ο ασθενής κάνει άμεση και αυθόρμητη αναφορά στοιχείων, 
δημιουργείται πολυπολιτισμική γνώση από την οποία προκύπτει γνωστική πείρα - μέσα από την 
οποία ο συλλογισμός και η έκφραση συμβάλλουν στην γνώση σε θέματα υγείας.

Τροπολογία 298
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100ιβ β)
Υπό το συντονισμό του οργανισμού, οι 
εθνικές αρμόδιες αρχές οργανώνουν 
ανεξάρτητη προληπτική ενημέρωση για 
θέματα υγείας, και συγκεκριμένα για 
καθοριστικούς παράγοντες υγείας, όπως 
με την στήριξη κρατικών εκστρατειών 
για την αντιμετώπιση μιας εξάρτησης, 
του κινδύνου εξάρτησης από το 
οινόπνευμα και από εθιστικές ουσίες 
(καπνός, νικοτίνη, κλπ), γιατί χρειάζεται 
υγιεινή διατροφή ή σωματική άσκηση σε 
τακτική βάση, κλπ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές ασθένειες και καταστάσεις μπορούν να αποφευχθούν με την προώθηση υγιεινότερων 
τρόπων ζωής (αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, λιγότερο στρές, ορθολογική χρήση των 
φαρμάκων προς αποφυγή της ιατρογενούς εξάρτησης, αποφυγή της χρήσης ναρκωτικών) και 
διατροφικών μέτων (λιγότερο οινόπνευμα, λιγότερος καπνός, λιγότερο αλάτι και ζάχαρη, 
λιγότρα λιπαρα, μεγαλύτερη κατανάλωση λαχανικών και φρούτων, κλπ.).
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Τροπολογία 299
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100 ιβ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 1γ
Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση των 
επαγγελματιών του τομέα υγείας να 
εξασφαλίζει την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων επικοινωνίας και 
κατανόησης των βασικών εννοιών της 
βασιμένης σε στοιχεία ιατρικής. 
Τα κράτη μέλη χορηγούν οικονομική 
στήριξη σε ανεξάρτητα κέντρα 
πληροφοριών για φάρμακα, ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη ανεξάρτητων 
προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης για 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
για κριτική αξιολόγηση.
Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας, η Επιτροπή, κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης με τα κράτη μέλη 
επί των προγραμμάτων συνεχούς 
εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, καταρτίζει σφαιρική 
έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση των ασθενών και η ικανοποίηση των αναγκών τους σημαίνουν πως υπάρχει 
σχέση εμπιστοσύνης, διαπροσωπικός διάλογος και εμπειρογνωμοσύνη,δηλ. καίριες ευθύνες των 
επαγγελμάτων του τομέα υγείας. Οι ικανότητες επικοινωνίας των επαγγελματιών του τομέα 
υγείας πρέπει να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους.
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Τροπολογία 300
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
 Άρθρο 100 ιβ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 1γ
Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση των 
επαγγελματιών του τομέα υγείας να 
εξασφαλίζει την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων επικοινωνίας και 
κατανόησης των βασικών εννοιών της 
βασιμένης σε στοιχεία ιατρικής. 
Τα κράτη μέλη χορηγούν οικονομική 
στήριξη σε ανεξάρτητα κέντρα 
πληροφοριών για φάρμακα, ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη ανεξάρτητων 
προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης για 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους 
για κριτική αξιολόγηση.
Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας, η Επιτροπή, κατόπιν 
δημόσιας διαβούλευσης με τα κράτη μέλη 
επί των προγραμμάτων συνεχούς 
εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, καταρτίζει σφαιρική 
έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση των ασθενών και η ικανοποίηση των αναγκών τους σημαίνουν πως υπάρχει 
σχέση εμπιστοσύνης, διαπροσωπικός διάλογος και εμπειρογνωμοσύνη,δηλ. καίριες ευθύνες των 
επαγγελμάτων του τομέα υγείας. Οι ικανότητες επικοινωνίας των επαγγελματιών του τομέα 
υγείας πρέπει να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους.


