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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακoεπαγρύπνηση, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί 
κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
(COM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0514/2008),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, το άρθρο 114 και το άρθρο 168,
παράγραφος 4, στοιχείο γ), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2009),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
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Δεδομένων, της 22ας Απριλίου 20091

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
εντατικά στην αγορά. Οι ασθενείς και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει 
να ενθαρρύνονται να αναφέρουν όλες τις 
ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες τέτοιων 
φαρμάκων, τα οποία επισημαίνονται με 
μαύρο τρίγωνο και συνοδεύονται από 
αντίστοιχη επεξηγηματική πρόταση στην 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών για τον 
ασθενή, και ένας δημοσιοποιημένος 
κατάλογος των εν λόγω φαρμάκων πρέπει 
να επικαιροποιείται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 
2004, για τη θέσπιση κοινοτικών 
διαδικασιών χορήγησης άδειας και 
εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη και για 
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

Or. en

                                               
1 ΕΕ C 229, 23.9.2009, σελ. 19.
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Αιτιολόγηση

Η τοποθέτηση ειδικών προειδοποιήσεων στα φάρμακα που παρακολουθούνται εντατικά θα 
βοηθήσει τόσο τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας όσο και τους ασθενείς να αναγνωρίζουν 
νέα φάρμακα που τελούν υπό εντατική παρακολούθηση, ενώ θα μπορούσε να τους 
ευαισθητοποιήσει περισσότερο, ώστε να αναφέρουν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες.

Το σύμβολο του μαύρου τριγώνου χρησιμοποιείται ήδη σε ολόκληρη την ΕΕ για την επισήμανση 
νέων φαρμάκων που τελούν υπό εντατική παρακολούθηση (για φάρμακα που ακολουθούν την 
κεντρική διαδικασία έγκρισης).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της επιτροπής για την εκτίμηση της επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης (ΕΕΕΦ) έναντι της ομάδας συντονισμού. Η ομάδα 
συντονισμού δεν είναι ειδικευμένο όργανο αρμόδιο για τη φαρμακοεπαγρύπνηση – καθήκον της 
είναι η συνολική εξισορρόπηση κινδύνων και οφελών. Η ΕΕΕΦ θα πρέπει να έχει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας, 
ώστε να αποφεύγεται η περιττή επικάλυψη ρόλων.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προκαλεί σύγχυση και αφήνει να εννοηθεί ότι το σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να συλλέγονται γενικά πληροφορίες 
σχετικά με περιπτώσεις λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής. Απαιτείται σαφήνεια όσον αφορά 
το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να αναφέρονται οι περιπτώσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής: προς αναφορά είναι μόνο οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες υπάρχει 
υπόνοια ότι οδήγησαν σε εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
(εφεξής «η βάση δεδομένων 
Eudravigilance»). Η βάση δεδομένων 
Eudravigilance θα πρέπει ταυτοχρόνως 
να ειδοποιεί τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη για αναφορές που υποβάλλονται από 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ειδοποιούνται ηλεκτρονικά όταν κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
υποβάλλουν αναφορές στη βάση δεδομένων Eudravigilance για σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται στην επικράτειά τους· η ηλεκτρονική αυτή ειδοποίηση 
θα λειτουργεί ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να μην 
διαφεύγουν την προσοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών. 

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να επιβάλουν τις διατάξεις σχετικά με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν την εφαρμογή 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας για μη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

Για να επιβάλουν τις διατάξεις σχετικά με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν την εφαρμογή 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας για μη συμμόρφωση 
προς τις υποχρεώσεις 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Εάν οι όροι που 
περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας 
δεν ικανοποιούνται εντός της εκάστοτε 
οριζόμενης προθεσμίας, οι εθνικές αρχές 
θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
επανεξετάζουν τη χορηγηθείσα άδεια 
κυκλοφορίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι γνωστό εκ πείρας ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν διενεργούνται μετεγκριτικές μελέτες 
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ασφάλειας από εταιρείες που οφείλουν να το πράξουν. Όταν πρόκειται για κάποιο πολύ 
επικερδές φάρμακο, τα πρόστιμα δεν έχουν πάντοτε αποτρεπτική ισχύ, και, για τον λόγο αυτό, η 
νομοθεσία θα πρέπει να καθιστά σαφές ότι τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να 
αναστέλλουν ή να ανακαλούν τις άδειες κυκλοφορίας.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του 
κανονισμού 45/2001/ΕΚ σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 
και τους οργανισμούς της Κοινότητας και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών. Η προστασία της 
δημόσιας υγείας αποτελεί σημαντικό 
δημόσιο συμφέρον που δικαιολογεί την 
επεξεργασία δεδομένων υγείας που 
οδηγούν στην αναγνώριση της 
ταυτότητας των ασθενών, εφόσον η 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών 
πραγματοποιείται μόνο όταν είναι 
απαραίτητη και οι εμπλεκόμενοι φορείς 
αξιολογούν την ανάγκη επεξεργασίας τους 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αφορά εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες θα
πρέπει να προστατεύονται πλήρως. Ωστόσο, στο πλαίσιο του συστήματος της Eudravigilance θα 
πρέπει να επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρουμένης 
παράλληλα της νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 1 - σημείο 28 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
(28ε) Πληροφορίες με χαρακτήρα 
εμπορικού απορρήτου: έγγραφα, 
δεδομένα ή πληροφορίες έχουν 
χαρακτήρα εμπορικού απορρήτου εάν η 
δημοσιοποίησή τους δύναται να βλάψει 
ουσιωδώς εμπορικό συμφέρον του 
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας, εκτός 
εάν, παρά την βλάβη αυτή, η 
δημοσιοποίησή τους εξυπηρετεί υπέρτερο 
δημόσιο συμφέρον. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η καλύτερη ισορροπία μεταξύ της διαφάνειας και του 
εμπορικού απορρήτου των πληροφοριών αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να ορισθεί σε σαφήνεια στη νομοθεσία η έννοια των «πληροφοριών με χαρακτήρα 
εμπορικού απορρήτου». Ένας συγκεκριμένος ορισμός που να λαμβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φαρμακευτικού τομέα και τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως γνώμονας όσον αφορά τα είδη των πληροφοριών που μπορούν να 
δημοσιοποιούνται και τα είδη των πληροφοριών που μπορούν νομίμως να κρατούνται 
απόρρητα.

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ιδιαίτερα, θα είναι ήδη εξοικειωμένοι με το σύμβολο 
του μαύρου τριγώνου που χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ για την επισήμανση νέων 
φαρμάκων που τελούν υπό εντατική παρακολούθηση (για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κεντρική διαδικασία).

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 21 α - τελευταίο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
κατά περίπτωση. Εάν οι όροι που 
περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας 
δεν ικανοποιούνται εντός της εκάστοτε 
οριζόμενης προθεσμίας, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
επανεξετάζουν τη χορηγηθείσα άδεια 
κυκλοφορίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση για τη συνοδευτική αιτιολογική σκέψη 18.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο:

β) Προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο:

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

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

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

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση, της οποίας 
θα προηγείται το σύμβολο      : "Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στον ιατρό σας, στον 
φαρμακοποιό σας ή στο/στη <ονομασία,
διαδικτυακή διεύθυνση, ταχυδρομική 
διεύθυνση ή/και τηλεφωνικός αριθμός της 
αρμόδιας εθνικής αρχής>".

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

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

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 59 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ) - σημείο vii) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii a) για τα φάρμακα που δεν 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται η ακόλουθη δήλωση:
"Όλες οι εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες πρέπει να αναφέρονται στον 
ιατρό σας, στον φαρμακοποιό σας ή 
στο/στη <ονομασία, διαδικτυακή 
διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση ή/και 
τηλεφωνικός αριθμός της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμη και εάν ένα φάρμακο δεν τελεί υπό εντατική παρακολούθηση, θα πρέπει να παρέχονται 
τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρμόδιων αρχών. Το φύλλο οδηγιών για τον ασθενή, ως 
έχει σήμερα, παρέχει μόνο το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου αδείας κυκλοφορίας, το 
όνομα των αντιπροσώπων του που έχουν ορισθεί στα κράτη μέλη και το όνομα και τη 
διεύθυνση του παρασκευαστή. Για να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη την άμεση αναφορά στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές (βλ. τροπολογία 14), πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας 
των αρχών. Οι ασθενείς πρέπει επίσης να ενημερώνονται ότι μπορούν να αναφέρουν 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον επαγγελματία του τομέα της υγείας που τους 
παρακολουθεί.
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Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, μέσω του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, αξιολογούν όλες τις 
πληροφορίες επιστημονικά, εξετάζουν τις 
επιλογές για την ελαχιστοποίηση και την 
πρόληψη των κινδύνων και αναλαμβάνουν 
κανονιστική δράση, εφόσον απαιτείται. 
Προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησής τους 
και αναφέρουν τα αποτελέσματα στην 
Επιτροπή στις [να αναγραφεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία - δύο έτη μετά 
την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1] το αργότερο, και στη 
συνέχεια, κάθε δύο έτη.

2. Τα κράτη μέλη, μέσω του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, αξιολογούν όλες τις 
πληροφορίες επιστημονικά, εξετάζουν τις 
επιλογές για την ελαχιστοποίηση και την 
πρόληψη των κινδύνων και αναλαμβάνουν 
κανονιστική δράση, εφόσον απαιτείται. 
Υπό το συντονισμό του Οργανισμού, 
διασφαλίζουν τη διενέργεια τακτικού 
ανεξάρτητου ελέγχου του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησής τους και 
αναφέρουν τα αποτελέσματα στην 
Επιτροπή στις [να αναγραφεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία - δύο έτη μετά 
την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1] το αργότερο, και στη 
συνέχεια, κάθε δύο έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι δέκα φορές πιθανότερο να καθυστερήσουν να αναφέρουν ανεπιθύμητες 
ενέργειες φαρμάκων στη βάση δεδομένων Eudravigilance από ό,τι οι εταιρείες. Σήμερα, 
περίπου οι μισές αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων που υποβάλλονται από κράτη 
μέλη κατατίθενται εκτός της προθεσμίας των 15 ημερών. Οι καθυστερήσεις αυτές συνεπάγονται 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
θα είναι ενδεχομένως αποτελεσματικότεροι από τους εσωτερικούς.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 102 – παράγραφοι 1 και 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ασθενείς,
οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή· στα 
μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται 
κατάρτιση για τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και ενημερωτικές 
εκστρατείες για τους ασθενείς·
(1α) διευκολύνουν την άμεση υποβολή 
αναφορών από ασθενείς μέσω της 
παροχής εναλλακτικών τρόπων 
υποβολής, πέραν του Διαδικτύου·

Or. en

Αιτιολόγηση

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up. 

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 102 - τελευταίο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

υγείας σχετικά με την αναφορά 
εικαζομένων σοβαρών ή μη αναμενόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η αναφορά εικαζόμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών λόγω λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής πρέπει 
πραγματοποιείται επί τη βάσει ανωνυμίας 
και χωρίς να επιρρίπτονται ευθύνες, 
πρέπει δε να καλύπτεται από νομικό 
επαγγελματικό απόρρητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει νέο ορισμό των ανεπιθύμητων ενεργειών, ο οποίος περιλαμβάνει για 
πρώτη φορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από λανθασμένη φαρμακευτική 
αγωγή. Όσοι εργάζονται στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών αναφέρουν ότι η νοοτροπία 
της μη επίρριψης ευθυνών είναι σημαντική για την ενθάρρυνση της υποβολής αναφορών. Οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας δεν θα πρέπει να αποθαρρύνονται να αναφέρουν 
ανεπιθύμητες ενέργειες, φοβούμενοι επακόλουθη δίωξή τους. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ειδοποιούνται ηλεκτρονικά όταν κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
υποβάλλουν αναφορές στη βάση δεδομένων Eudravigilance για σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται στην επικράτειά τους· η ηλεκτρονική αυτή ειδοποίηση 
θα λειτουργεί ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να μην 
διαφεύγουν την προσοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών. 

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς.

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστοποιούνται 
μέσω των εθνικών δικτυακών πυλών για 
την ασφάλεια των φαρμάκων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να
γνωστοποιούνται μέσω των εθνικών 
δικτυακών πυλών για την ασφάλεια των 
φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση, το άρθρο ευθυγραμμίζεται με τις τροπολογίες 11, 12 και 14.
Οι ασθενείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αναφορές ηλεκτρονικά, ωστόσο δεν 
θα πρέπει να εμποδίζεται η παροχή άλλων τρόπων υποβολής αναφορών. Είναι καθήκον του 
κράτους μέλους να μετατρέπει τις αναφορές σε ηλεκτρονική μορφή συμβατή με την 
Eudravigilance.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην επόμενη συνάντηση μετά το πέρας 
της προθεσμίας για την υποβολή 
παρατηρήσεων από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η συμβουλευτική επιτροπή 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης με ή 
χωρίς αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα 
με την εν λόγω παράγραφο.

3. Στην επόμενη συνάντηση μετά το πέρας 
της προθεσμίας για την υποβολή 
παρατηρήσεων από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, η επιτροπή για την εκτίμηση 
της επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης εγκρίνει την 
έκθεση αξιολόγησης με ή χωρίς αλλαγές, 
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις 
που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την εν 
λόγω παράγραφο.

Βάσει της έκθεσης αξιολόγησης, 
διατυπώνει σύσταση για την ομάδα 
συντονισμού.

Η λέξη «συμβουλευτική» θα πρέπει να 
διαγραφεί από την ονομασία της επιτροπής 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης· με τον 
τρόπο αυτό, η ονομασία θα ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις αρμοδιότητες της επιτροπής.
Εάν εγκριθεί, η ονομασία θα αλλάξει σε 
ολόκληρο το κείμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 3. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της επιτροπής για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης (ΕΕΕΦ) έναντι της ομάδας 
συντονισμού. Η ομάδα συντονισμού δεν είναι ειδικευμένο όργανο αρμόδιο για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση – καθήκον της είναι η συνολική εξισορρόπηση κινδύνων και οφελών. Η 
ΕΕΕΦ θα πρέπει να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας, ώστε να αποφεύγεται η περιττή επικάλυψη ρόλων.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση μίας και μόνης 
αξιολόγησης των επικαιροποιημένων 
περιοδικών εκθέσεων για την ασφάλεια 
που αφορούν περισσότερες από μία άδειες 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 107ε 
παράγραφος 1, η οποία δεν περιλαμβάνει 
καμία άδεια κυκλοφορίας που να έχει 
χορηγηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η ομάδα 
συντονισμού, εντός 30 ημερών από την 
παραλαβή της έκθεσης της 
συμβουλευτικής επιτροπής για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης, εξετάζει την 
έκθεση και εκδίδει γνώμη σχετικά με τη 
διατήρηση, την τροποποίηση, την 
αναστολή ή την ανάκληση των οικείων 
αδειών κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της 
γνώμης. 

1. Σε περίπτωση μίας και μόνης 
αξιολόγησης των επικαιροποιημένων 
περιοδικών εκθέσεων για την ασφάλεια 
που αφορούν περισσότερες από μία άδειες 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 107ε 
παράγραφος 1, η οποία δεν περιλαμβάνει 
καμία άδεια κυκλοφορίας που να έχει 
χορηγηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η ομάδα 
συντονισμού, εντός 30 ημερών από την 
παραλαβή της σύστασης της επιτροπής για 
την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
εκδίδει γνώμη σχετικά με τη διατήρηση, 
την τροποποίηση, την αναστολή ή την 
ανάκληση των οικείων αδειών 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της 
γνώμης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνωμοδότηση της ΕΕΕΦ θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στους κόλπους τους ομάδας 
συντονισμού και της επιτροπής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν 
τη δυνατότητα να ανατρέπουν σύσταση της ΕΕΕΦ μόνο εφόσον αιτιολογούν την απόφασή τους 
με επιστημονικά στοιχεία και με επιχειρήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107ζ – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση μίας και μόνης 
αξιολόγησης των επικαιροποιημένων 
περιοδικών εκθέσεων για την ασφάλεια 
που αφορούν περισσότερες από μία άδειες 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 107ε 
παράγραφος 1, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον μία άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η επιτροπή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, εντός 30 
ημερών από την παραλαβή της έκθεσης
της συμβουλευτικής επιτροπής για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης, εξετάζει την 
έκθεση και εκδίδει γνώμη σχετικά με τη 
διατήρηση, την τροποποίηση, την 
αναστολή ή την ανάκληση των οικείων 
αδειών κυκλοφορίας. 

3. Σε περίπτωση μίας και μόνης 
αξιολόγησης των επικαιροποιημένων 
περιοδικών εκθέσεων για την ασφάλεια 
που αφορούν περισσότερες από μία άδειες 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 107ε 
παράγραφος 1, η οποία περιλαμβάνει 
τουλάχιστον μία άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η επιτροπή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, εντός 30 
ημερών από την παραλαβή της σύστασης 
της επιτροπής για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με τη διατήρηση, την 
τροποποίηση, την αναστολή ή την 
ανάκληση των οικείων αδειών 
κυκλοφορίας. 

Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση εκδίδει γνώμη που αποκλίνει από 
τη σύσταση της επιτροπής για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης μόνο 
εάν συντρέχουν σοβαροί επιστημονικοί 
λόγοι ή λόγοι δημόσιας υγείας. Η 
επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση εξηγεί τους λόγους αυτούς στην 
αιτιολογική της έκθεση, την οποία 
επισυνάπτει στη γνώμη της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 107ζ - παράγραφος 1.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τμήμα 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 2α
Εντοπισμός Ενδείξεων

Άρθρο 107η Άρθρο 107η

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τμήμα 2 της πρότασης έχει τίτλο «Επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για την 
ασφάλεια»· ωστόσο, το άρθρο 107η δεν αφορά τις εν λόγω εκθέσεις. Αντ’ αυτού, ορίζει τη 
διαδικασία για την ανίχνευση και την αξιολόγηση ενδείξεων από τη βάση δεδομένων 
Eudravigilance, ένα κρίσιμο στάδιο στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνυσης. Για 
την αποφυγή σύγχυσης, θα πρέπει να δημιουργηθεί χωριστό τμήμα για το συγκεκριμένο άρθρο, 
που να φέρει κατάλληλο τίτλο.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107η – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τους σκοπούς της εν λόγω 
αξιολόγησης, η επιτροπή για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
δύναται να διεξαγάγει δημόσια ακρόαση.
Οι δημόσιες ακροάσεις αναγγέλλονται 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης 
για την ασφάλεια των φαρμάκων. Η 
αναγγελία περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας και το κοινό 
μπορούν να συμμετέχουν. 
Ο Οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα, σε 
όλους όσοι το ζητούν, να συμμετάσχουν 
στην ακρόαση είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω της χρήσης τεχνολογίας 
Διαδικτύου.
Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή 
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άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει 
τα εν λόγω στοιχεία έχει εμπιστευτικά, 
από εμπορική άποψη, στοιχεία σχετικά με 
το θέμα της διαδικασίας, δύναται να 
ζητήσει να του δοθεί η δυνατότητα να 
υποβάλει τα εν λόγω στοιχεία στη 
επιτροπή για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε μια μη 
δημόσια ακρόαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής επιτρέπει στην επιτροπή για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης να διεξάγει δημόσιες ακροάσεις μόνο μέσω της 
«κοινοτικής» διαδικασίας, η οποία ενεργοποιείται όταν ένα κράτος μέλος είναι ήδη έτοιμο να 
αναστείλει ή να τροποποιήσει μια άδεια κυκλοφορίας. Είναι εύλογο ότι η επιτροπή για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να έχει επίσης 
τη δυνατότητα να διεξάγει δημόσιες ακροάσεις που θα την βοηθούν στην αξιολόγηση ενδείξεων 
που προκύπτουν από τη «συνήθη» διαδικασία, δηλαδή από την παρακολούθηση μεμονωμένων 
αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τμήμα 3 - επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοτική διαδικασία Επείγουσα διαδικασία της Ένωσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο τμήμα αυτό περιγράφεται η διαδικασία για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και τον 
συντονισμό σε περίπτωση που κράτος μέλος εντοπίσει σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και προβεί – ή 
εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί – σε μονομερή ανάκληση ή αναστολή άδειας κυκλοφορίας. Ο 
προτεινόμενος τίτλος, «Κοινοτική διαδικασία», δεν αντανακλά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 
διαδικασίας και προκαλεί σύγχυση στο πλαίσιο των κεντρικών και αποκεντρωμένων 
διαδικασιών έγκρισης φαρμάκων.



PE430.927v01-00 24/30 PR\798816EL.doc

EL

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμβουλευτική επιτροπή για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης αξιολογεί το 
προς εξέταση θέμα. Για τους σκοπούς της 
εν λόγω αξιολόγησης, δύναται να 
διεξαγάγει δημόσια ακρόαση. 

2. Η επιτροπή για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης αξιολογεί το προς 
εξέταση θέμα. Για τους σκοπούς της εν 
λόγω αξιολόγησης, δύναται να διεξαγάγει 
δημόσια ακρόαση, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107η 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας.

Οι δημόσιες ακροάσεις αναγγέλλονται 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης 
για την ασφάλεια των φαρμάκων. Η 
αναγγελία περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας και το κοινό 
μπορούν να συμμετέχουν. 
Ο Οργανισμός παρέχει τη δυνατότητα, σε 
όλους όσοι το ζητούν, να συμμετάσχουν 
στην ακρόαση είτε αυτοπροσώπως είτε 
μέσω της χρήσης τεχνολογίας 
Διαδικτύου.
Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή 
άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει 
τα εν λόγω στοιχεία έχει εμπιστευτικά, 
από εμπορική άποψη, στοιχεία σχετικά με 
το θέμα της διαδικασίας, δύναται να 
ζητήσει να υποβάλει τα εν λόγω στοιχεία 
στη συμβουλευτική επιτροπή για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης σε 
μια μη δημόσια ακρόαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία περιγράφεται ήδη σε προηγούμενο άρθρο και δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107ιβ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν το πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 107θ παράγραφος 2, δεν 
περιλαμβάνει καμία άδεια κυκλοφορίας 
που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
ομάδα συντονισμού, εντός 30 ημερών από 
τη σύσταση της συμβουλευτικής 
επιτροπής για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, εξετάζει τη 
σύσταση και εκδίδει γνώμη σχετικά με τη 
διατήρηση, την τροποποίηση, την 
αναστολή, την ανάκληση ή την άρνηση 
ανανέωσης των οικείων αδειών 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή 
της γνώμης.

1. Όταν το πεδίο εφαρμογής της 
διαδικασίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 107θ παράγραφος 2, δεν 
περιλαμβάνει καμία άδεια κυκλοφορίας
που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
ομάδα συντονισμού ενεργεί σύμφωνα με 
το άρθρο 107ζ παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή ότι η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και η ομάδα συντονισμού πρέπει να 
εξηγούν τους λόγους για τους οποίους η γνώμη τους διαφέρει από τη σύσταση της ΕΕΕΦ θα 
πρέπει να ισχύει και για τις αξιολογήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο της επείγουσας 
κοινοτικής διαδικασίας.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107ιβ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν το πεδίο εφαρμογής της 3. Όταν το πεδίο εφαρμογής της 
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διαδικασίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 107θ παράγραφος 2, 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία άδεια 
κυκλοφορίας που χορηγείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, η επιτροπή φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση, εντός 30 ημερών από 
τη σύσταση της συμβουλευτικής 
επιτροπής για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, εξετάζει τη 
σύσταση και εκδίδει γνώμη σχετικά με τη 
διατήρηση, την τροποποίηση, την 
αναστολή, την ανάκληση ή την άρνηση 
ανανέωσης των οικείων αδειών 
κυκλοφορίας.

διαδικασίας, όπως καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 107θ παράγραφος 2, 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία άδεια 
κυκλοφορίας που χορηγείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, η επιτροπή φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση ενεργεί σύμφωνα με το 
άρθρο 107ζ παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση για το άρθρο 107ιβ - παράγραφος 1.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Φαρμακοεπαγρύπνηση ονομάζεται το σύστημα που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση 
της ασφάλειας των φαρμάκων μετά την έγκρισή τους για δημόσια χρήση. Η 
φαρμακοεπαγρύπνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημόσια υγεία. Εκτιμάται ότι οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (ΑΕΦ) ευθύνονται για 197 000 θανάτους ετησίως στην 
ΕΕ. Οι παρενέργειες των φαρμάκων μπορεί να μην γίνονται αντιληπτές σε κλινικές μελέτες 
εάν είναι σπάνιες, εμφανίζονται μόνο μετά από μακροχρόνια χρήση ή συνδέονται με 
αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τις τραγωδίες που 
προκάλεσαν τα φάρμακα θαλιδομίδη τη δεκαετία του 1960 και Viox πιο πρόσφατα. Συνεπώς, 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα συστήματα παρακολούθησης της χρήσης των φαρμάκων, 
αναφοράς ΑΕΦ και αναζήτησης επαναλαμβανόμενων τύπων αντιδράσεων («ανίχνευση 
ενδείξεων») αποτελούν προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή πολιτική δημόσιας υγείας.

Βάσει της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, η έγκριση των φαρμάκων μπορεί να γίνει με 
δύο τρόπους: α) μέσω κεντρικής διαδικασίας κατά την οποία υποβάλλεται μία αίτηση από τη 
φαρμακευτική εταιρεία στον EMEA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) ή β) μέσω 
συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης, σύμφωνα με το οποίο μια χώρα τίθεται επικεφαλής 
κατά την αξιολόγηση του νέου φαρμάκου και συντονίζει τα άλλα κράτη μέλη μέσω 
αμοιβαίας αναγνώρισης. Υπάρχει η υποχρέωση ορισμένα είδη νέων προϊόντων να 
εγκρίνονται μέσω του κεντρικού συστήματος, όπως π.χ. βιοτεχνολογικά φάρμακα, φάρμακα 
για τον καρκίνο, τον ιό HIV και νευροεκφυλιστικές νόσους. Οι κανόνες που διέπουν την 
κεντρική διαδικασία διατυπώνονται στον κοινοτικό κανονισμό 726/2004, ενώ οι κανόνες για 
το αποκεντρωμένο σύστημα περιέχονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ. Συνεπώς, η πρόταση της 
Επιτροπής για επικαιροποίηση των διατάξεων σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση απαιτεί 
τροποποίηση και των δύο νομοθετικών πράξεων. Ομοίως, η εισηγήτρια συνέταξε σχέδια 
τροπολογιών και για τον κανονισμό και για την οδηγία, αλλά δεδομένου του 
αλληλοεπικαλυπτόμενου περιεχομένου των δύο νομοθετημάτων, το κείμενο που ακολουθεί 
αναφέρεται και στα δύο.

Το βασικότερο στοιχείο ενός καλού συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης είναι η ορθή 
αναφορά ΑΕΦ από τους επαγγελματίες του τομέα υγείας, τις εταιρείες και τους ίδιους τους 
ασθενείς, καθώς και η ορθή καταγραφή αυτών των ΑΕΦ από τις δημόσιες αρχές, ώστε να 
είναι δυνατός ο εντοπισμός «ενδείξεων» που υποδεικνύουν δυνητικά προβλήματα. Οι 
ενδείξεις αυτές πρέπει, στη συνέχεια, να παρακολουθούνται μέσω δράσεων στις οποίες 
μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αλλαγές στον τρόπο συνταγογράφησης ενός φαρμάκου, 
καλύτερη ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης του ή, όπου η ΑΕΦ είναι σοβαρή, πλήρη 
απόσυρση του φαρμάκου. Το πλεονέκτημα της ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε επίπεδο ΕΕ έγκειται στο ότι αυξάνεται το σύνολο των 
αναφερθεισών ΑΕΦ, με αποτέλεσμα σπανιότερα επαναλαμβανόμενοι τύποι αντιδράσεων να 
μπορούν να εντοπιστούν πιο γρήγορα, η επανάληψη εργασιών για την παρακολούθηση της 
ίδιας ΑΕΦ σε διαφορετικά κράτη μέλη να μπορεί να αποφευχθεί και τα επικίνδυνα φάρμακα 
να μπορούν να αποσύρονται γρήγορα όταν παρίσταται ανάγκη. «Ενδείξεις» εντοπίζονται από 
αυθόρμητες αναφορές ΑΕΦ σε εθνικές αρμόδιες αρχές, από τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την ασφάλεια (ΠΕΕΑ), τις οποίες οι εταιρείες είναι 
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υποχρεωμένες να υποβάλλουν όταν διατίθεται ένα προϊόν στην αγορά, καθώς και 
από αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων σε ιατρικές ερευνητικές μελέτες. Το σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης που ισχύει στην ΕΕ αναπτύχθηκε τα τελευταία έτη για τον 
καλύτερο συντονισμό των εργασιών μεταξύ των κρατών μελών. Λειτουργεί ενιαία βάση 
δεδομένων, η Eudravigilance, για τη συλλογή δεδομένων, ενώ συνέρχεται μια ομάδα 
εργασίας για να συζητά σχετικά θέματα. Ωστόσο, τα κενά στην ισχύουσα νομοθεσία 
συνεπάγονται ότι η προσέγγιση είναι κάπως πρόχειρη και ασυνεπής.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει αλλαγές για την ενίσχυση της κοινοτικής 
φαρμακοεπαγρύπνησης και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών. Η εισηγήτρια επικροτεί, σε 
γενικές γραμμές, την προσέγγιση της Επιτροπής, αλλά ενίσχυσε τις προτάσεις της σε 
ορισμένους τομείς. Ακολουθούν τα βασικά σημεία κατά την άποψη της εισηγήτριας.

1. Ενισχυμένη κοινοτική επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης:

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η Επιτροπή ορθώς αντικαθιστά την υφιστάμενη ομάδα εργασίας 
για τη φαρμακοεπαγρύπνηση με τη συμβουλευτική επιτροπή για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAAC). Οι περισσότεροι 
εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η υφιστάμενη ομάδα εργασίας λειτουργεί μάλλον κατά 
περίπτωση, καθώς εστιάζεται μόνο σε φάρμακα που εγκρίνονται μέσω της κεντρικής 
διαδικασίας, χωρίς να διαθέτει καθεστώς που θα διασφάλιζε ότι τα πορίσματά της 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (CHMP), 
που εποπτεύει ολόκληρο το σύστημα. Ωστόσο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι ο ρόλος της
PRAAC μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω παρέχοντάς της τη δυνατότητα να συνιστά 
συγκεκριμένες ενέργειες στην CHMP παρά να της παρέχει απλώς συμβουλές, καθώς και 
αυξάνοντας τα μέλη της σε έναν εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος. Για την ενίσχυση της 
διαφάνειας του έργου της PRAAC, η εισηγήτρια προτείνει ακόμη τον διορισμό δύο επιπλέον 
εκπροσώπων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του τομέα 
υγείας, όπως συμβαίνει και σε άλλες επιτροπές του EMEA.

2. Ο ρόλος των κρατών μελών στο σύστημα:

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν βασικοί πρωταγωνιστές στο 
σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης της ΕΕ. Όπως προτείνει η Επιτροπή, η αρμόδια αρχή σε 
κάθε κράτος μέλος πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως γραφείο ανταλλαγής πληροφοριών 
για όλες τις αυθόρμητες αναφορές ΑΕΦ, και οι επαγγελματίες του τομέα υγείας και οι 
ασθενείς πρέπει να συνεχίζουν να αναφέρουν τις ΑΕΦ στις αρμόδιες αρχές της χώρας τους 
και όχι απευθείας στη Eudravigilance (τη βάση δεδομένων της ΕΕ για τις ΑΕΦ). Η 
εισηγήτρια κατανοεί τις ανησυχίες των κρατών μελών σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής 
να επιτρέπεται σε μια εταιρεία να υποβάλει μία μοναδική αναφορά στη Eudravigilance 
σχετικά με μια ΑΕΦ και όχι σε κάθε κράτος μέλος χωριστά (βλ. σημείο 2). Θεωρεί ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνονται αμέσως όταν μια εταιρεία αναφέρει στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance μια ΑΕΦ που παρουσιάστηκε στην επικράτειά τους, και προτείνει 
να θεσπιστεί σύστημα ταυτόχρονης ειδοποίησης των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

3. Ο ρόλος των εταιρειών στο σύστημα:
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Προτείνονται διάφορες χρήσιμες αλλαγές που αφορούν τις εταιρείες. Η εισηγήτρια επικροτεί 
ιδιαιτέρως τις προτάσεις που διασφαλίζουν καλύτερη παρακολούθηση και συντονισμό των 
αξιολογήσεων των ΑΕΦ, αποτρέποντας την επανάληψη των ίδιων εργασιών σε διαφορετικά 
κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει την απευθείας αναφορά περιστατικών στη
Eudravigilance από τις εταιρείες (με τις διασφαλίσεις που αναφέρονται στο σημείο 3) και 
τους μηχανισμούς καταμερισμού των εργασιών για παρακολούθηση των περιοδικών 
εκθέσεων για την ασφάλεια που συντονίζονται από την PRAAC.

4. Ο ρόλος των επαγγελματιών του τομέα υγείας:

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τη λήψη μέτρων με στόχο την ενθάρρυνση των επαγγελματιών του 
τομέα υγείας να αναφέρουν οικειοθελώς ΑΕΦ στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τους, 
και επιθυμεί να ενισχυθεί ο ρόλος τους όσον αφορά την ενημέρωση και την παρότρυνση των 
ασθενών να αναφέρουν ΑΕΦ.

5. Ο ρόλος των ασθενών:

Οι ασθενείς διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην «ανίχνευση ενδείξεων» ΑΕΦ. Η εισηγήτρια 
υποστηρίζει τις προτάσεις προώθησης της έννοιας του «ενημερωμένου ασθενή» και στηρίζει 
σθεναρά τις νέες διατάξεις που επιτρέπουν την απευθείας αναφορά ΑΕΦ από τον ασθενή, 
παρότι πιστεύει ότι η αναφορά αυτή πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές και όχι στις 
εταιρείες. Επί του παρόντος, μόνο λίγα κράτη μέλη αποδέχονται την απευθείας αναφορά, 
αλλά όπου συμβαίνει, το σύστημα δεν έχει επιβαρύνει υπερβολικά την αρμόδια αρχή. Ο 
ενημερωμένος ασθενής πρέπει επίσης να γνωρίζει πότε του χορηγούνται νέα φάρμακα. Ως εκ 
τούτου, η εισηγήτρια στηρίζει επίσης την πρόταση για την εντατική παρακολούθηση 
προϊόντων και πιστεύει ότι το σύστημα πρέπει όχι μόνο να ενημερώνει τους ασθενείς σχετικά 
με τη συνταγογράφηση νέου προϊόντος, αλλά και να τους ενθαρρύνει να αναφέρουν τυχόν 
ΑΕΦ. Εν προκειμένω, η εισηγήτρια κατέθεσε αρκετές τροπολογίες με στόχο τη βελτίωση της 
πληροφόρησης που παρέχεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης (ΦΟΧ).

6. Το φύλλο οδηγιών χρήσης (ΦΟΧ):

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη είναι δυσαρεστημένα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να συμπεριληφθεί το «μαύρο πλαίσιο» με ουσιώδεις πληροφορίες στο ΦΟΧ. Η 
εισηγήτρια κατανοεί τους προβληματισμούς αυτούς, και συγκεκριμένα το ότι μια πληροφορία 
που είναι ουσιώδης για έναν ασθενή ενδέχεται να μην είναι ουσιώδης για όλους τους 
ασθενείς. Ωστόσο, πιστεύει ταυτόχρονα ότι το υφιστάμενο ΦΟΧ δεν παρέχει ικανοποιητικές 
πληροφορίες στους ασθενείς και ότι πρέπει να αναφέρονται με σαφέστερο τρόπο τα βασικά 
χαρακτηριστικά του φαρμάκου στους ασθενείς. Ενδέχεται η βέλτιστη λύση να είναι η 
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού στο πλαίσιο μιας γενικής αναθεώρησης του ΦΟΧ. Για 
τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια δεν κατέθεσε η ίδια τροπολογίες στις προτάσεις της Επιτροπής.

7. Η αναφορά ΑΕΦ:

Το νέο σύστημα προτείνει όλες οι ΑΕΦ (και όχι μόνο οι σοβαρές) να αναφέρονται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance από τις αρμόδιες αρχές και τις εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι οι 
πληροφορίες για όλες τις ΑΕΦ πρόκειται, για πρώτη φορά, να συγκεντρωθούν κεντρικά σε 
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ένα μέρος στην ΕΕ. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο ερευνητικό εργαλείο για όλους. 
Ωστόσο, η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι η Eudravigilance θα μπορέσει να 
αντεπεξέλθει στην ιδιαίτερα αυξημένη ροή πληροφοριών και ότι θα εφαρμοστούν συστήματα 
για τη σαφή επισήμανση των σοβαρότερων ΑΕΦ. Εάν καταγράφονται όλες οι ΑΕΦ στη
Eudravigilance, η εισηγήτρια θεωρεί λογικό να καταργηθεί η απαίτηση να αναφέρουν οι 
εταιρείες γραμμή προς γραμμή τις ΑΕΦ στις ΠΕΕΑ. Αντί να παρουσιάζουν ανεπεξέργαστα 
δεδομένα, οι εταιρείες θα υποχρεούνται να αναλύουν τις ΑΕΦ και να υποβάλλουν περιλήψεις 
των πορισμάτων τους. Αυτό είναι λογικό, ιδίως καθώς η εισηγήτρια πληροφορήθηκε ότι οι 
αρμόδιες αρχές κατακλύζονταν συχνά από τον μεγάλο όγκο των ΠΕΕΑ που λάμβαναν κατά 
το παρελθόν, με αποτέλεσμα πολλές από τις εκθέσεις αυτές να μένουν αδιάβαστες. Η ταχεία 
αναφορά ΑΕΦ στη Eudravigilance είναι ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια των ασθενών. 
Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια ανησυχεί για το γεγονός ότι ούτε οι εταιρείες ούτε τα κράτη 
μέλη ανταποκρίθηκαν στην ισχύουσα απαίτηση να αναφέρουν τις ΑΕΦ εντός 15 ημερών. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι μακράν οι χειρότεροι «παραβάτες»: καθυστερημένα 
υποβλήθηκε το 5% των αναφορών που προέρχονται από τις εταιρείες έναντι ποσοστού 50% 
των αναφορών από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια επιδίωξε να συμπεριληφθούν 
διατάξεις για την εξασφάλιση καλύτερων μηχανισμών συμμόρφωσης.

8. Επείγουσα δράση ή «κοινοτική διαδικασία»:

Η εισηγήτρια επικροτεί τη συμπερίληψη σαφέστερων διατάξεων σχετικά με το πότε πρέπει 
να κινείται επείγουσα διαδικασία. Η συνεργασία των κρατών μελών πρέπει να είναι ταχεία, 
ώστε να αναλαμβάνεται κατάλληλη δράση όταν εμφανίζεται μια σοβαρή ΑΕΦ.

9. Διαφάνεια:

Η εισηγήτρια επικροτεί τις προτάσεις για αύξηση της διαφάνειας του κοινοτικού συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Επικροτεί τη διεύρυνση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης και 
τη διεξαγωγή δημόσιων ακροάσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με ΑΕΦ. Θεωρεί 
ότι δημόσιες ακροάσεις δεν πρέπει να διεξάγονται μόνο σε περίπτωση ανάληψης επείγουσας 
δράσης, αλλά ότι μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα εργαλεία και στο πλαίσιο της συνήθους 
διαδικασίας φαρμακοεπαγρύπνησης, και για τον λόγο αυτόν πρότεινε μια σχετική 
τροπολογία.


