
PR\798819EL.doc PE430.928v01-00

EL United in diversity EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2008/0257(COD)

17.12.2009

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση για 
φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 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
(COM(2208)0664 – C7-0257/2008 – 2008/0255(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Linda McAvan



PE430.928v01-00 2/19 PR\798819EL.doc

EL

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 κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα ανθρώπινης 
χρήσης, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 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
(COM(2208)0664 – C7-0257/2008 – 2008/0255(COD))

Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0664),

– 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 (C6-0515/2008),

– 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 και τα άρθρα 168, παράγραφος 4, στοιχείο γ 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

– βάσει του άρθρου 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 
(A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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 κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προειδοποιούνται ηλεκτρονικά όταν οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας υποβάλλουν εκθέσεις στη βάση Eudravigilance σχετικά με σοβαρές ύποπτες 

                                               
1  EE C 229 της 23.9.2009, σελ. 19.
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ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται στην επικράτειά τους, ως πρόσθετος έλεγχος για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα διαφεύγουν της προσοχής των εθνικών αρμόδιων 
αρχών. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας θα πρέπει να καταστεί αντιπροσωπευτική 
επιτροπή, δεδομένου ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι τόσο σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, 
ώστε κάθε κράτος μέλος θα επιθυμεί να έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων και να συμμετέχει στις συζητήσεις.  
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Με σκοπό να δίνονται εναρμονισμένες 
απαντήσεις, σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
στις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια 
των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης θα 
πρέπει να παρέχει υποστήριξη στην
επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 
και στην ομάδα συντονισμού που 
συστάθηκε βάσει της οδηγίας 2001/83/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, 
για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης. Ωστόσο, για λόγους 
συνέπειας και συνέχειας των εκτιμήσεων, 
την τελική ευθύνη για την εκτίμηση 
κινδύνου-οφέλους των φαρμάκων 
ανθρώπινης χρήσης που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν, 
αφενός, η επιτροπή φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση του Οργανισμού και, 
αφετέρου, οι αρμόδιες αρχές για τη 
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας.

(9) Με σκοπό να δίνονται εναρμονισμένες 
απαντήσεις, σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
στις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια 
των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η
επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 
και η ομάδα συντονισμού που συστάθηκε 
βάσει της οδηγίας 2001/83/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, 
θα πρέπει να βασίζεται στη σύσταση της  
Επιτροπής για την Εκτίμηση της 
Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης για οποιοδήποτε 
θέμα σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
για φάρμακα ανθρώπινης χρήσης. Ωστόσο, 
για λόγους συνέπειας και συνέχειας των 
εκτιμήσεων, την τελική ευθύνη για την 
εκτίμηση κινδύνου-οφέλους των 
φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να εξακολουθήσουν 
να έχουν, αφενός, η επιτροπή φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση του Οργανισμού και, 
αφετέρου, οι αρμόδιες αρχές για τη 
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης  
πρόκειται να είναι αντιπροσωπευτική επιτροπή, θα έπρεπε να αποκτήσει περισσότερες 
αρμοδιότητες όσον αφορά την επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την ομάδα 
συντονισμού. Ούτε η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ούτε η ομάδα συντονισμού 
είναι φορείς εμπειρογνωμόνων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση - το έργο τους συνίσταται στη 
γενική εξισορρόπηση κινδύνων και οφελών. Η Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να είναι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας για 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την αξιολόγηση του κινδύνου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η 
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ανεπιθύμητη αλληλοεπικάλυψη των ρόλων. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικές προειδοποιήσεις για εντατικά παρακολουθούμενα φάρμακα θα βοηθήσουν τόσο τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας όσο και τους ασθενείς να εντοπίζουν τα νέα φάρμακα που 
βρίσκονται υπό εντατική παρακολούθηση και θα τους ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω, ώστε να 
αναφέρουν οιαδήποτε ανεπιθύμητη παρενέργεια παρουσιαστεί. 

Το σύμβολο του μαύρου τριγώνου χρησιμοποιείται ήδη, για την επισήμανση των νέων 
φαρμάκων υπό εντατική παρακολούθηση σε ολόκληρη την ΕΕ (για φάρμακα που ακολουθούν 
την κεντρικά εγκεκριμένη διαδικασία).
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη 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.  Ο σκοπός της 
προστασίας της δημόσιας υγείας συνιστά 
ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, το οποίο 
δικαιολογεί την επεξεργασία 
αναγνωρίσιμων δεδομένων για την υγεία, 
εφόσον αυτή η επεξεργασία 
πραγματοποιείται μόνο όταν είναι 
αναγκαίο και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
αξιολογούν την ανάγκη επεξεργασίας των 
δεδομένων αυτών σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας φαρμακοεπαγρύπνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση καλύπτει εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, που πρέπει να 
προστατεύονται πλήρως. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατή η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων στο πλαίσιο του συστήματος Eudravigilance και ταυτόχρονα να τηρείται η 
νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

φαρμακοεπαγρύπνησης, βασίζεται στη 
σύσταση της Επιτροπής για την Εκτίμηση 
της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο αα).» 

Η λέξη «Συμβουλευτική» πρέπει να 
διαγραφεί από τον τίτλο της Επιτροπής για 
την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, ούτως 
ώστε να αντανακλώνται καλύτερα οι 
αρμοδιότητες της επιτροπής.
Εάν η διαγραφή αυτή εγκριθεί, η ονομασία 
θα τροποποιηθεί σε ολόκληρο το κείμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης  
πρόκειται να είναι αντιπροσωπευτική επιτροπή, θα έπρεπε να αποκτήσει περισσότερες 
αρμοδιότητες όσον αφορά την επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την ομάδα 
συντονισμού. Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση δεν είναι ειδικός φορέας για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση - καθήκον της είναι η συνολική εξισορρόπηση κινδύνων και οφελών. Η 
Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης θα 
πρέπει να είναι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την αξιολόγηση 
του κινδύνου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ανεπιθύμητη αλληλοεπικάλυψη των ρόλων. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28 - παράγραφος 3 - εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατυπώνει σύσταση για την επιτροπή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση με βάση 
την έκθεση αξιολόγησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνώμη της Επιτροπής για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
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Φαρμακοεπαγρύπνησης θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα εάν εγκριθεί από την επιτροπή φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση, η οποία θα μπορεί να ανατρέψει τη σύσταση της Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας μόνο εάν δικαιολογήσει την απόφασή της με επιστημονικά 
επιχειρήματα και επιχειρήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία.  

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση εκδίδει γνώμη διαφορετική από τη 
σύσταση της Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, εάν 
υπάρχουν ισχυροί επιστημονικοί λόγοι και 
λόγοι δημόσιας υγείας για την έκδοση 
αυτής της γνώμης.  Η Επιτροπή 
Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση εξηγεί 
αυτούς τους λόγους σε αιτιολόγηση που 
επισυνάπτει στη γνωμοδότησή της.

Όταν στη γνωμοδότηση δηλώνεται ότι 
χρειάζεται η ανάληψη κανονιστικής 
δράσης, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης 
της άδειας κυκλοφορίας. Για την έκδοση 
αυτής της απόφασης εφαρμόζεται το 
άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. Στις 
περιπτώσεις που η Επιτροπή εκδίδει την 
προαναφερόμενη απόφαση, μπορεί επίσης 
να εκδώσει απόφαση που απευθύνεται στα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 127α 
της οδηγίας 2001/83/EΚ.

Όταν στη γνωμοδότηση δηλώνεται ότι 
χρειάζεται η ανάληψη κανονιστικής 
δράσης, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης 
της άδειας κυκλοφορίας. Για την έκδοση 
αυτής της απόφασης εφαρμόζεται το 
άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. Στις 
περιπτώσεις που η Επιτροπή εκδίδει την 
προαναφερόμενη απόφαση, μπορεί επίσης 
να εκδώσει απόφαση που απευθύνεται στα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 127α 
της οδηγίας 2001/83/EΚ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνώμη της Επιτροπής για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα εάν εγκριθεί από την επιτροπή φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση, η οποία θα μπορεί να ανατρέψει τη σύσταση της Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας μόνο εάν δικαιολογήσει την απόφασή της με επιστημονικά 
επιχειρήματα και επιχειρήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία.  

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2(a) Για τον σκοπό αυτής της 
αξιολόγησης, η Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
μπορεί να πραγματοποιεί 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 
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 επιτραπεί να υποβάλει τα 
εν λόγω στοιχεία στην επιτροπή για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης σε 
μια μη δημόσια ακρόαση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι πανομοιότυπη με την οδηγία. Επιτρέπει στην Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης να βασίζεται σε 
δημόσιες ακροάσεις εάν το κρίνει αναγκαίο, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των φαρμάκων που 
εγκρίνονται τόσο μέσω συγκεντρωτικών όσο και μέσω αποκεντρωμένων διαδικασιών. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 56 - παράγραφος 1 - εδάφιο αα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή συνάδει με τις τροπολογίες 3 και 4.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 61α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η  Επιτροπή για την Εκτίμηση της 
Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
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αποτελείται από: Φαρμακοεπαγρύπνησης αποτελείται από:
(α) δέκα τακτικά και δέκα 
αναπληρωματικά μέλη, που διορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις 
προτάσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών·

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

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

(β) επτά πρόσθετα και πέντε 
αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται 
από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου 
τουλάχιστον ενός εκπροσώπου των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας και 
τουλάχιστον ενός εκπροσώπου των 
ασθενών, με βάση δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση
Η  Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική επιτροπή, όμως η συμμετοχή είναι μάλλον δικαίωμα και όχι
υποχρέωση και, εάν ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να στείλει ένα μέλος, θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εκπροσωπηθεί στη λειτουργία του από άλλο κράτος μέλος.
Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας φαρμακοεπαγρύπνησης, η εισηγήτρια 
προτείνει τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη της Επιτροπής για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης να είναι εκπρόσωποι των ασθενών και των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας.   Τούτο ακολουθεί την προηγούμενη ομάδα των εξής 
επιτροπών του ΕΜΕΑ: της Επιτροπής για τα Ορφανά Φάρμακα, της Παιδιατρικής Επιτροπής 
και της Επιτροπής Προηγμένων Θεραπειών.   
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 61α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Εκτίμηση 
της Επικινδυνότητας διορίζονται με βάση 
τη σχετική πείρα τους στον τομέα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης και της εκτίμησης 
της επικινδυνότητας φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο 
ειδικών προσόντων και ευρύ φάσμα 
σχετικών τομέων εμπειρογνωμοσύνης. Για 
το σκοπό αυτό, ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
του Οργανισμού επικουρεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την Επιτροπή με σκοπό να 
εξασφαλίζει ότι η τελική σύνθεση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής καλύπτει τους 
συναφείς προς τα καθήκοντά της 
επιστημονικούς τομείς.

2. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Επιτροπής 
Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Εκτίμηση 
της Επικινδυνότητας διορίζονται με βάση 
τη σχετική πείρα τους στον τομέα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης και της εκτίμησης 
της επικινδυνότητας φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο 
ειδικών προσόντων και ευρύ φάσμα 
σχετικών τομέων εμπειρογνωμοσύνης. Για 
το σκοπό αυτό, ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
του Οργανισμού επικουρεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με σκοπό να εξασφαλίζει ότι η 
τελική σύνθεση της Επιτροπής καλύπτει 
τους συναφείς προς τα καθήκοντά της 
επιστημονικούς τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 12.
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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 υποχρεωμένες να 
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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:

Προτείνονται διάφορες χρήσιμες αλλαγές που αφορούν τις εταιρείες. Η εισηγήτρια επικροτεί 
ιδιαιτέρως τις προτάσεις που διασφαλίζουν καλύτερη παρακολούθηση και συντονισμό των 
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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 
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 
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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.


