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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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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 την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0663),

– 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 (C6-0516/2008),

– 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, 
παράγραφος4(γ) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της 10ης Ιουνίου 2009 της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής1 και τη γνώμη της 7ης Οκτωβρίου 2009 της Επιτροπής των Περιφερειών2,

– 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 
(A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την 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, 
στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1 ΕΕ C 306, 16.12.2009, σελ. 19.
2 ΕΕ C 
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι διαφορές αυτές στην ερμηνεία των 
κοινοτικών κανόνων για τη διαφήμιση, 
όπως και μεταξύ των εθνικών διατάξεων 
για την ενημέρωση, έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην ομοιόμορφη εφαρμογή των 

(5) Οι διαφορές αυτές στην ερμηνεία των 
κοινοτικών κανόνων για την παροχή 
πληροφοριών στους ασθενείς και το ευρύ 
κοινό, όπως και μεταξύ των εθνικών 
διατάξεων για την ενημέρωση, έχουν 
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κοινοτικών κανόνων για τη διαφήμιση και 
στην αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
για τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
που περιέχονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο 
φύλλο οδηγιών. Παρά το ότι οι εν λόγω 
κανόνες είναι πλήρως εναρμονισμένοι για 
να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας σε όλη 
την Κοινότητα, ο στόχος αυτός 
υπονομεύεται εάν επιτραπούν σημαντικά 
αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες για τη 
διάδοση τέτοιου είδους βασικών 
πληροφοριών.

αρνητικό αντίκτυπο στην ομοιόμορφη 
εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την
παροχή πληροφοριών στους ασθενείς και 
το ευρύ κοινό, και στην 
αποτελεσματικότητα των διατάξεων για τις 
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που 
περιέχονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο 
φύλλο οδηγιών. Παρά το ότι οι εν λόγω 
κανόνες είναι πλήρως εναρμονισμένοι για 
να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας σε όλη 
την Κοινότητα, ο στόχος αυτός 
υπονομεύεται εάν επιτραπούν σημαντικά 
αποκλίνοντες εθνικοί κανόνες για τη 
διάδοση τέτοιου είδους βασικών 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εστίαση της οδηγίας δεν πρέπει να είναι στη διαφήμιση, αλλά στη διάθεση πληροφοριών προς 
το κοινό.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποιητική οδηγία πρέπει να εστιάσει στους ασθενείς και τα συμφέροντά τους. Οι νέες 
διατάξεις πρέπει να δώσουν έμφαση στα δικαιώματα ενημέρωσης των ασθενών αντί του 
δικαιώματος των φαρμακευτικών εταιρειών για παροχή πληροφοριών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι κύριες πηγές 
ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα για το 
ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών 
σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας μέσω 
των κατάλληλων διαύλων. Οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας μπορεί να είναι 
πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 
διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την διάθεση συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης στρατηγικής για την 
«ενημέρωση των ασθενών» σχετικά με τα 
φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας σχετικά με τη 
διάθεση πληροφοριών εκ μέρους των 
κατόχων αδειών κυκλοφορίας δεν 
επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ των 
ασθενών και των ιατρών τους και πρέπει 
να συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών. 
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Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα και η 
ακρίβεια των πληροφοριών με σκοπό την 
καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και, 
ως εκ τούτου, την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων όσον αφορά την υγεία 
των ασθενών.

Or. en

Αιτιολόγηση

(i) Πρέπει να επισημανθεί ότι οι νέες διατάξεις δεν συνεπάγονται αντικατάσταση της σχέσης 
ασθενούς - ιατρού, αλλά απλώς την υποστήριξη της. Αυτό συνάδει και με το άρθρο 100δ,
παράγραφος 2, σημείο β, της πρότασης της Επιτροπής. Με την καλύτερη ενημέρωση των 
ασθενών είναι πιθανότερο να ακολουθούνται οι αναγκαίες θεραπείες και να υπάρχει καλύτερη 
κατανόηση των αποφάσεων σχετικά με τη θεραπευτική αγωγή. (ii) Η ενημέρωση εκ μέρους του 
κατόχου αδείας κυκλοφορίας στα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή πρέπει να 
αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενημέρωση και την κατάρτιση σε θέματα 
υγείας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας πρέπει να τονιστεί ότι οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν το δικαίωμα οιουδήποτε ατόμου ή οργανισμού, και 
ειδικότερα του Τύπου ή ομάδων ασθενών, να εκφράζουν τις απόψεις τους όσον αφορά 
φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενεργούν προς 
όφελος ή εξ ονόματος φαρμακευτικών εταιρειών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Η παροχή πληροφοριών στο κοινό για 
φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική 
συνταγή πρέπει να διατίθενται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας μέσω ειδικών 
διαύλων επικοινωνίας, για να αποφευχθεί 
το ενδεχόμενο υπονόμευσης της 
αποτελεσματικότητας της απαγόρευσης 
της διαφήμισης από μη ζητηθείσα παροχή 
πληροφοριών στο κοινό. Όταν οι 
πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας μέσω της τηλεόρασης 
του ραδιοφώνου, ή εφημερίδων, 
περιοδικών και παρεμφερών 
δημοσιεύσεων, οι ασθενείς δεν 
προστατεύονται από μη ζητηθείσα 
πληροφόρηση και η διάθεση τέτοιου 
είδους πληροφοριών δεν πρέπει να 
επιτρέπεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 



PR\807498EL.doc 11/30 PE439.410v01-00

EL

marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία 
εισάγει, για πρώτη φορά, εναρμονισμένους 
κανόνες για την παροχή πληροφοριών στο 
κοινό σχετικά με φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή, η Επιτροπή 
πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της 
οδηγίας ως προς αυτό το σημείο και να 
εξετάσει κατά πόσο είναι αναγκαίο να 
αναθεωρηθεί πέντε χρόνια μετά την 
έναρξη ισχύος της. Πρέπει, επίσης, να 
προβλεφθεί διάταξη για την κατάρτιση 
κατευθυντήριων γραμμών από την 
Επιτροπή, οι οποίες θα βασίζονται στην 
πείρα των κρατών μελών από την 
παρακολούθηση της παροχής 
πληροφοριών.

(15) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία 
εισάγει, για πρώτη φορά, εναρμονισμένους 
κανόνες για την παροχή πληροφοριών στο 
κοινό σχετικά με φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή, η Επιτροπή 
πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της 
οδηγίας ως προς αυτό το σημείο και να 
εξετάσει κατά πόσο είναι αναγκαίο να 
αναθεωρηθεί πέντε χρόνια μετά την 
έναρξη ισχύος της. Πρέπει, επίσης, να 
προβλεφθεί διάταξη για την κατάρτιση 
κατευθυντήριων γραμμών από την 
Επιτροπή, οι οποίες θα βασίζονται στην 
πείρα των κρατών μελών, σε συνεργασία 
με τις οργανώσεις ασθενών και τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, από 
την παρακολούθηση της παροχής 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον η ενημέρωση εστιάζει στους ασθενείς, οι οργανώσεις των ασθενών πρέπει να 
εμπλακούν στη διαδικασία θέσπισης των κατευθυντήριων γραμμών. Η άποψη των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας έχει επίσης κομβική σημασία καθόσον παραμένουν και 
πρέπει να παραμείνουν η βασική πηγή ενημέρωσης των ασθενών όσον αφορά τα φάρμακα για
τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.
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Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσον αφορά τα ποιοτικά κριτήρια των 
πληροφοριών που παρέχονται στο ευρύ 
κοινό και τη δυνατότητα πρόσβασης στις 
κατευθυντήριες γραμμές μέσω 
Διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς της επιτροπολογίας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σύστημα των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που εισάγει το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλαδή η Συνθήκη της Λισσαβόνας).

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ακουστεί η φωνή των ασθενών επί θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση και εφαρμογή 
της οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να ζητεί τη γνώμη των οργανώσεων των ασθενών.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 86 - παράγραφος 2 - εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους ασθενείς και το ευρύ κοινό πρέπει να πληρούν τα βασικά 
ποιοτικά κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του προτύπου και να προασπίζεται η 
δημόσια υγεία.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 88 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

(i) Η οδηγία πρέπει να επικεντρωθεί στον ασθενή και, ως εκ τούτου, η εστίασή της πρέπει να 
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τροποποιηθεί: στο δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και όχι στη 
δυνατότητα των φαρμακευτικών εταιρειών να παρέχουν ενημέρωση. (ii) Πρέπει να καταστεί 
σαφές για το κοινό ότι η πληροφόρηση διατίθεται από τη φαρμακευτική εταιρεία: σε περίπτωση 
που οι πληροφορίες διατίθενται από τρίτο, πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι ο εν λόγω 
τρίτος λειτουργεί εξ ονόματος της φαρμακευτικής εταιρείας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 α - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν με την επιφύλαξη του
δικαιώματος οιουδήποτε ατόμου ή 
οργανισμού, και ιδίως του Τύπου ή
ασθενών και οργανώσεων ασθενών, να 
διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική
συνταγή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί 
ενεργούν ανεξάρτητα και όχι αμέσως ή 
εμμέσως εξ ονόματος ή με τις οδηγίες ή 
προς όφελος του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία πρέπει να τονισθεί ότι οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν το δικαίωμα οιουδήποτε ατόμου ή οργανισμού, και ιδίως 
του Τύπου ή ομάδων ασθενών, να διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, στον βαθμό που δεν ενεργούν προς όφελος ή εξ ονόματος 
των φαρμακευτικών εταιρειών.

Τροπολογία 14

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

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

1. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή στο 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα, διαθέτει 
στο κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα,
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό. Η ενημέρωση 
αυτή διατίθεται τόσο σε ηλεκτρονική όσο 
και σε έντυπη μορφή, και υπό μορφή 
προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία.

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

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

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

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

(γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 

(β) πληροφορίες για τη διάθεση μη 
χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων ή 
απορριμμάτων προερχομένων από 
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ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

φάρμακα, καθώς και αναφορά 
οιουδήποτε καθιερωμένου συστήματος 
συλλογής· πληροφορίες για τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

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

(γ) ιατρικές πληροφορίες, σχετικές με το 
προϊόν, για μη παρεμβατικές 
επιστημονικές μελέτες, ή μέτρα που 
συνοδεύουν την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο της 
προς αποφυγή ή προς θεραπεία πάθησης. 
Πριν παρασχεθούν, οι πληροφορίες αυτές 
εγκρίνονται από την Αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 20β(1) του κανονισμού EΚ αριθ.
726/2004·
(δ) οι φαρμακευτικές και προκλινικές 
δοκιμές καθώς και οι κλινικές δοκιμασίες
του συγκεκριμένου φαρμάκου, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη δημόσια 
προσβάσιμη έκδοση της έκθεσης 
αξιολόγησης που μνημονεύεται στην 
παράγραφο 1.

(Διασταύρωση: επανυποβολή και τροποποίηση του άρθρου 100β, σημεία β)-δ) της πρότασης)

Or. en

Αιτιολόγηση

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
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to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 γ – εισαγωγικό τμήμα 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται σε αυτούς που αναζητούν τέτοιου είδους πληροφορίες οι 
ίδιοι· δηλ. πρέπει να εφαρμοστεί η «αρχή της ζήτησης» (pull principle). Όταν οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τη φαρμακευτική εταιρεία μέσω εφημερίδων, περιοδικών ή παρεμφερών 
δημοσιεύσεων οι ασθενείς δεν προστατεύονται από μη ζητηθείσες πληροφορίες, και συνεπώς η 
δημοσίευση αυτή δεν πρέπει να επιτρέπεται.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 γ - σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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πρόσωπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται σε αυτούς που αναζητούν τέτοιου είδους πληροφορίες οι 
ίδιοι· δηλ. πρέπει να εφαρμοστεί η «αρχή της ζήτησης» (pull principle). Όταν οι πληροφορίες 
που παρέχονται από τη φαρμακευτική εταιρεία μέσω εφημερίδων, περιοδικών ή παρεμφερών 
δημοσιεύσεων οι ασθενείς δεν προστατεύονται από μη ζητηθείσες πληροφορίες, και συνεπώς η 
δημοσίευση αυτή δεν πρέπει να επιτρέπεται.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 δ - παράγραφος 2 - σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) διεύθυνση ταχυδρομείου ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιτρέπει 
στους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν τα 
σχόλιά τους ή να ζητήσουν την παροχή 
συμπληρωματικής πληροφόρησης στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν με τη φαρμακευτική εταιρεία για την 
παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ακόμη εντονότερα η διάκριση μεταξύ πληροφόρησης και διαφήμισης. 
Μολονότι το άρθρο 86 της οδηγίας περιέχει ορισμό της διαφήμισης και το άρθρο 88, 
παράγραφος 1 απαγορεύει τη διαφήμιση των φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν πρέπει να διατίθεται 
διαφημιστικό υλικό για φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 δ - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Η Επιτροπή λαμβάνει τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 
παραγράφων 1, 2 και 3.

(4) Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
πληροφοριών που παρέχονται στο κοινό 
και σε επιμέρους πρόσωπα, η Επιτροπή 
λαμβάνει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 100 ιαβ και με 
βάση τους όρους των άρθρων 100 ιαγ και 
100 ιαδ, τα μέτρα που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 121 
παράγραφος 2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς της επιτροπολογίας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σύστημα των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που εισάγει το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλ. της Συνθήκης της Λισαβόνας).
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 στ - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει την 
παρούσα παράγραφο κατά τρόπο ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος. Το 
παρόν μέτρο, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 121 
παράγραφος 2α.

Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, η Επιτροπή δύναται να 
θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 ιαβ και με 
βάση τους όρους των άρθρων 100 ιαγ και 
100 ιαδ, τα μέτρα που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς της επιτροπολογίας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σύστημα των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που εισάγει το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλ. της Συνθήκης της Λισαβόνας).

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού 
διαβουλευτεί με τα κράτη μέλη, 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
πληροφορίες που επιτρέπονται βάσει του 
παρόντος τίτλου και συμπεριλαμβάνει 
κώδικα δεοντολογίας για τους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας που παρέχουν 
πληροφορίες στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η Επιτροπή 

2. Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού 
διαβουλευτεί με τα κράτη μέλη, τις 
οργανώσεις των ασθενών και 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας,
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
πληροφορίες που επιτρέπονται βάσει του 
παρόντος τίτλου και συμπεριλαμβάνει 
κώδικα δεοντολογίας για τους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας που παρέχουν 
πληροφορίες στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα σχετικά με 
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καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και τις επικαιροποιεί 
τακτικά βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας.

εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν 
διατάξεις που διασφαλίζουν ότι το κοινό 
μπορεί να υποβάλει καταγγελίες στις 
αρμόδιες αρχές όσον αφορά 
παραπλανητικές πρακτικές σχετικά με τη 
διάθεση των πληροφοριών. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και τις επικαιροποιεί 
τακτικά βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συμμόρφωσης στην «αρχή της ζήτησης» και για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες 
σχετικά με φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή δεν εμφανίζονται σε άλλους 
άσχετους δικτυακούς τόπους, η δυνατότητα διάθεσης πληροφοριών σχετικά με φάρμακα πρέπει 
να περιορισθεί σε αποκλειστικού περιεχομένου δικτυακούς τόπους που είναι καταχωρισμένοι 
και τηρούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100η, παράγραφος 1,
εδάφιο 1.

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω δικτυακούς τόπους ούτε την προβολή 
σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί 
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή 
τηλεόραση.

Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω δικτυακούς τόπους χωρίς τη ρητή εκ 
των προτέρων συγκατάθεσή τους, ούτε 
την προβολή σε αυτούς ανεπιθύμητου 
περιεχομένου που διανέμεται στο ευρύ 
κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα. Οι 
δικτυακοί τόποι μπορούν να διαθέτουν 
περιεχόμενο βίντεο εφόσον αυτό είναι 
χρήσιμο για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

(i) Αναλόγως του σχεδιασμού του δικτυακού τόπου, οι ασθενείς που τον επισκέπτονται τακτικά 
μπορούν να επιθυμούν να καταχωρίζονται/ εγγράφονται ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες που αναζήτησαν παλαιότερα ή να έχουν ταχύτερη πρόσβασης στις πληροφορίες·
αυτό ωστόσο πρέπει να γίνεται μόνο με τη ρητή εκ των προτέρων συγκατάθεσή τους. (ii) Για 
ορισμένα φάρμακα (π.χ. εισπνεόμενα) υπάρχουν άλλα εργαλεία και υλικό, π.χ. σύντομο φιλμ, 
που μπορεί να συμβάλει στην προβολή της ορθής χρήσης του φαρμάκου.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100 ιαα

Διαβούλευση με οργανώσεις ασθενών 

Η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
οργανώσεις για θέματα που αφορούν την
εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και την 
εφαρμογή της από τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ακούγεται η φωνή των ασθενών επί θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή και την 
εκτέλεση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να διαβουλεύεται με τις οργανώσεις των 
ασθενών.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100ιαβ
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έγκρισης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση κατά την έννοα των 
άρθρων 100δ (4) και 100στ (2) ανατίθεται 
στην Επιτροπή για μια 5ετία από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας. Η 
Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο 6 μήνες 
πριν από το τέλος αυτής της 5ετίας, 
έκθεση σχετικά με την τις εξουσίες 
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εξουσιοδότησης. Η ανάθεση εξουσιών 
επεκτείνεται για περιόδους ίσης 
διάρκειας, εκτός και αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις 
ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 
100ιαγ.

2. Μόλις εγκρίνει κάποια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3. Η εξουσία έγκρισης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων των άρθρων 100ιαγ και
100ιαδ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά την εξουσία έγκρισης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση πρέπει να 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 ια γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100ιαγ
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση κατά 
την έννοια των άρθρων 100δ(4) και 
100στ(2) μπορούν να ανακληθούν ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.
2. Το όργανο που έχει κινήσει εσωτερική 
διαδικασία για τη λήψη απόφασης με 
σκοπό την ανάκληση πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση, μεριμνά να ενημερώσει 
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το έτερο όργανο και την Επιτροπή εντός 
εύλογης διορίας πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, δηλώνοντας τις
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που 
ενδέχεται να ανακληθούν και τους 
πιθανούς λόγους της ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
ανάθεση εξουσιών που καθορίζονται στην 
εν λόγω απόφαση. Η απόφαση έχει άμεση 
ισχύ ή αναφέρει συγκεκριμένη 
μεταγενέστερη ημερομηνία. Η απόφαση 
δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των ήδη εν 
ισχύι πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Η 
απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά την εξουσία έγκρισης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση πρέπει να 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 100 ια δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 100ιαδ
Προβολή αντίρρησης σε πράξεις κατ’ 

εξουσιοδότηση
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντίρρηση σε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
εντός διαστήματος τριών μηνών από την 
ημέρα κοινοποίησης.
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η διορία 
αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα 
μήνα.

2. Εάν κατά την εκπνοή της διορίας 
αυτής ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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ούτε και το Συμβούλιο έχουν προβάλει 
αντίρρηση σε μια πράξη κατ’ 
εξουσιοδότηση, αυτή δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την 
οριζόμενη εκεί ημερομηνία.

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση σε 
πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που προβάλλει 
αντίρρηση δηλώνει τους λόγους για τους 
οποίους αντιτίθεται στην πράξη κατ' 
εξουσιοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά την εξουσία έγκρισης πράξεων κατ' εξουσιοδότηση πρέπει να 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή (COM(2008)0662-0663) Το 
Κοινοβούλιο και οι οργανώσεις ασθενών ζητούσαν την πρόταση αυτή από καιρό,
προκειμένου να δοθεί δυνατότητα καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών για φάρμακα που 
τους χορηγούνται κατόπιν συνταγογράφησης.
Η καλύτερη πρόσβαση σε ποιοτικές πληροφορίες θα συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας και τους ασθενείς, καθόσον οι καλύτερα 
ενημερωμένοι ασθενείς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν τις αναγκαίες 
θεραπείες αλλά και να λάβουν αποφάσεις με καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την 
θεραπευτική αγωγή τους· έτσι λοιπόν η πρόταση αν διατυπωθεί και εφαρμοστεί σωστά, θα 
έχει προστιθέμενη αξία.
Κατά συνέπεια, σκοπός της πρότασης δεν μπορεί να είναι μόνο η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας αλλά και η βελτίωση της υγείας μέσω της βελτίωσης της γνώσης για θέματα 
υγείας. Σημαντικό ρόλο για την προώθηση της βελτίωσης της γνώσης για θέματα υγείας και 
την καλή υγεία, πρέπει να παίξει η φαρμακοβιομηχανία αλλά ο ρόλος της πρέπει να 
διευκρινιστεί με σαφήνεια και η εμπλοκή της να ρυθμιστεί αυστηρά, προκειμένου να 
αποτραπεί η υπερκατανάλωση φαρμάκων λόγω εμπορικής προώθησης των προϊόντων.
Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και η 
κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών στην πληροφόρηση για τα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Οι διαφορετικές ερμηνείες της οδηγίας 
από πλευράς κρατών μελών παρέχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης των ασθενών σε 
υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται στα κράτη 
μέλη. Πρόκειται περί απαράδεκτης κατάστασης που δημιουργεί ανισότητες στον τομέα της 
υγείας στην Ένωση.
Η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι προσαρμοσμένη στις τεχνικές εξελίξεις και τις δυνατότητες 
και τις προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω του Διαδικτύου. Οι ασθενείς στην Ευρώπη 
διαθέτουν ήδη απεριόριστη σχεδόν ακαριαία πρόσβαση σε ανεξέλεγκτες και συχνά 
εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή. Η πρόσβαση σε 
ελεγχόμενη και ασφαλή πληροφόρηση σχετικά με φάρμακα στο Διαδίκτυο είναι πολύ 
περιορισμένη για τους περισσότερους ασθενείς. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα πρόβλημα για 
αυτούς που χρειάζονται πληροφόρηση στη μητρική τους γλώσσα.
Η τρέχουσα και διαφοροποιημένη ερμηνεία που δίδουν στην οδηγία το δικαστήρια στην 
Ευρώπη αποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιου είδους νομική ασάφεια που οδηγεί σε αβεβαιότητα 
όσον αφορά τον τρόπο και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό αποδεικνύεται επίσης και 
από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία αυτή στα διάφορα 
κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, έχει ζωτική σημασία να αυξηθεί η σαφήνεια των διατάξεων.
Συνολικά, είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν την ενημέρωση
σχετικά με φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, καθώς και οι νέοι κανόνες που 
σύντομα θα τεθούν σε εφαρμογή.
Ωστόσο, ο εισηγητής διατυπώνει διάφορες ανησυχίες όσον αφορά την πρόταση της 
Επιτροπής. Η αιτιολογική έκθεση επισημαίνει τις σημαντικότερες αλλαγές που 
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διατυπώνονται στα σχέδια εκθέσεων.
 Η πρόταση της Επιτροπής εστιάζει κυρίως στο δικαίωμα των φαρμακευτικών 

εταιρειών να παρέχουν ενημέρωση και όχι στο δικαίωμα πρόσβασης στην ποιοτική 
πληροφόρηση. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει τη μετατόπιση της εστίασης της 
πρότασης και την ανάθεση στις φαρμακευτικές εταιρείες του καθήκοντος να 
παρέχουν κάποια πληροφόρηση στους ασθενείς και, κατά συνέπεια, να θέσουν το 
«δικαίωμα ενημέρωσης των ασθενών» στο επίκεντρο της νομοθεσίας. Η δυνατότητα 
διάθεσης πληροφοριών στους ασθενείς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τις 
φαρμακευτικές εταιρείες ως ευκαιρία διαφήμισης. Η πληροφόρηση πρέπει να 
υπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα των ασθενών. Ο εισηγητής επιθυμεί να 
υποχρεωθεί η φαρμακοβιομηχανία να διαθέτει ορισμένες θεμελιώδεις πληροφορίες 
σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, οι οποίες θα είναι 
διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες στους ευρωπαίους ασθενείς, π.χ περίληψη των 
προδιαγραφών του προϊόντος και φυλλάδια στη συσκευασία.

 Η διάθεση των πληροφοριών πρέπει να βασίζεται στην «αρχή της ζήτησης», δηλαδή, 
οι πληροφορίες να διατίθενται στους ασθενείς που αναζητούν πληροφορίες οι ίδιοι. 
Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει προσεκτικότερη επιλογή των διαύλων μέσω των 
οποίων παρέχεται η πληροφόρηση αυτή. Μολονότι ο ρόλος του Διαδικτύου αυξάνει 
συνεχώς, τη διείσδυση του Διαδικτύου και η πρόσβαση ποικίλλει σημαντικά σε κάθε 
κράτος μέλος, πέρα από διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τον διαδικτυακό 
αλφαβητισμό. Για τον λόγο αυτό η πληροφόρηση πρέπει να διατίθεται μέσω πιο 
παραδοσιακών διαύλων καθώς και μέσω, επί παραδείγματι, αλληλογραφίας.

 Όσον αφορά ωστόσο τη χρήση των έντυπων μέσων ενημέρωσης ως διαύλου
πληροφόρησης, ο εισηγητής εκφράζει επιφυλάξεις. Η ενημέρωση μέσω εφημερίδων 
και περιοδικών διατίθεται σε όλους και όχι μόνο σε αυτούς που αναζητούν οι ίδιοι 
πληροφορίες, δηλαδή οι ασθενείς δεν προστατεύονται από μη ζητηθείσα
πληροφόρηση. Συνεπώς ο εισηγητής προτείνει την απάλειψη της δυνατότητας 
διάθεσης πληροφοριών εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιρειών σε εφημερίδες, 
περιοδικά και παρεμφερείς δημοσιεύσεις.

 Ο εισηγητής επιθυμεί επίσης να υπάρξει σαφέστερη διάκριση μεταξύ διαφήμισης και 
πληροφόρησης. Μολονότι το άρθρο 86 της οδηγίας περιλαμβάνει ορισμό της 
διαφήμισης και το άρθρο 88, παράγραφος 1 απαγορεύει τη διαφήμιση φαρμάκων για 
το οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να επισημανθεί 
ότι δεν πρέπει να διατίθεται διαφημιστικό υλικό για τα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή.

 Για να αποφευχθεί η σύγχυση, πρέπει να τονιστεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας 
εφαρμόζονται μόνο για τις φαρμακευτικές εταιρείες και επ’ουδενί επηρεάζουν το 
δικαίωμα είτε του Τύπου είτε των ασθενών και των οργανώσεών τους, να 
διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά με ορισμένα φάρμακα και θεραπείες, στον 
βαθμό που ενεργούν ανεξάρτητα και όχι εξ ονόματος, προς το συμφέρον, ή κατόπιν 
οδηγιών των φαρμακευτικών εταιρειών.

 Για να ακουστεί η φωνή των ασθενών, στην εφαρμογή της οδηγίας και του 
κανονισμού πρέπει να εμπλακούν ενεργά και οι οργανώσεις των ασθενών. Ο 
εισηγητής χαιρετίζει την ιδέα διατύπωσης κατευθυντήριων γραμμών και κώδικα 
δεοντολογίας σχετικά με την πληροφόρηση που διατίθεται στους ασθενείς και 
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προσδοκά ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί με οργανώσεις ασθενών για την κατάρτιση 
των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και του κώδικα δεοντολογίας.

 Είναι απαραίτητο να τονιστεί η σημαντική σχέση που υπάρχει μεταξύ ιατρού και 
ασθενούς. Η σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή είναι και θα παραμείνει ο συνταγογραφών 
ιατρός. Η σχέση αυτή έχει θεμελιώδη αξία και μπορεί μόνον να συμπληρωθεί από 
άλλους διαύλους πληροφόρησης.

 Όσον αφορά το πεδίο της πληροφόρησης, ο εισηγητής χαιρετίζει τη δημοσιοποίηση 
της δημόσια προσβάσιμης έκδοσης της έκθεσης αξιολόγησης. Ωστόσο, πιστεύει ότι 
θα μπορούσαν επίσης να είναι διαθέσιμες και οι φαρμακευτικές και προκλινικές και 
κλινικές δοκιμές συγκεκριμένων φαρμάκων. Λόγω της εμπορικής ευαισθησίας 
τέτοιου είδους πληροφοριών, οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν μπορούν να 
υποχρεωθούν να δημοσιοποιούν τις πληροφορίες αυτές, αλλά δεν πρέπει να 
απαγορεύεται η διάθεση της πληροφόρησης αυτής στον βαθμό που θα μπορούσε να 
έχει αξία για τους ασθενείς και τις οργανώσεις τους.

Εντάσσοντας τις προτάσεις με ευρύτερο πλαίσιο, ο εισηγητής επισημαίνει ότι η ενημέρωση
των ασθενών για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή πρέπει να αποτελέσει 
μέρος μιας ευρύτερης «στρατηγικής για την πληροφόρηση των ασθενών» και μιας ευρύτερης 
στρατηγικής για την κατανόηση των θεμάτων υγείας. Οι ασθενείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να είναι σε θέση να εξεύρουν ακριβείς και αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο υγιεινής ζωής, την πρόληψη της εκδήλωσης ασθένειας και συγκεκριμένες ασθένειες, 
καθώς και διάφορες επιλογές θεραπευτικής αγωγής. Αυτό όμως υπερβαίνει το πεδίο 
αναφοράς της συγκεκριμένης πρότασης και έκθεσης. Ο εισηγητής αναμένει λοιπόν από την 
Επιτροπή να υποβάλει, στο εγγύς μέλλον, νέα πρόταση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
«στρατηγικής για την ενημέρωση των ασθενών», που θα συμπληρώσει την παρούσα.


