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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα φάρμακα είναι πολύ σημαντικά για την υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μπορούν, ωστόσο, να έχουν βλαβερές συνέπειες που αντιπροσωπεύουν το 5% περίπου του 
συνόλου των εισαγωγών σε νοσοκομεία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (τα
περιορισμένα στοιχεία όμως δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ακριβών εκτιμήσεων). Η υπόθεση 
rofecoxib (Vioxx), ένα αντιφλεγμονώδες που αποσύρθηκε από την αγορά το 2004 λόγω 
αυξημένων καρδιοαγγειακών κινδύνων (πάνω από 30.000 εγκεφαλικά στις ΗΠΑ βάσει 
εκτιμήσεων, εκ των οποίων μερικά ήταν μοιραία) επέτρεψε να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη 
ενίσχυσης της φαρμακοεπαγρύπνησης.

Η φαρμακοεπαγρύπνηση ορίζεται ως η διεργασία και η επιστήμη της εποπτείας του βαθμού 
ασφαλείας των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων: της συλλογής και διαχείρισης δεδομένων 
σχετικών με τον βαθμό ασφαλείας των φαρμάκων, της αξιολόγησης αυτών των δεδομένων με 
σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων ασφαλείας, της ανάληψης ενεργειών για την 
αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων ασφαλείας μαζί με την σχετική ενημέρωση, και της 
αξιολόγησης της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.

Ως προς τα εγκρινόμενα με κεντρική διαδικασία φάρμακα, ο Κανονισμός 726/2004 ορίζει τη 
διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης. Ως προς δε τα εγκρινόμενα σε εθνικό επίπεδο φάρμακα, 
τη σχετική διαδικασία ορίζει η Οδηγία 2001/83. Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά τις 
τροποποιήσεις στον Κανονισμό 726/2004. 

Η Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει το ισχύον σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης,
αποσαφηνίζοντας το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου φορέα, απλοποιώντας διαδικασίες, 
βελτιώνοντας τη διαφάνεια και την επικοινωνία, προωθώντας καλύτερες διαδικασίες 
συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων και μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, και 
καθιερώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα.

Αν και ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης καλωσορίζει την πρόταση τροποποίησης, 
εντούτοις πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα και περαιτέρω βελτιώσεων, κυρίως ως προς τα 
ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, τη διαφάνεια και την προστασία των δεδομένων. 
Γι΄αυτό και προτείνει τροπολογίες στο πλαίσιο των ακόλουθων κατευθυντήριων γραμμών:

 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών που χρησιμοποιούν 
φάρμακα γίνεται σε διαφορετικές φάσεις της διεργασίας φαρμακοεπαγρύπνησης θα 
πρέπει να γίνεται βάσει των κανόνων που ορίζει η Οδηγία 95/46/ΕΚ για την 
προστασία των δεδομένων

 Η προτεινόμενη σύνοψη βασικών πληροφοριών για την ασφαλή και αποτελεσματική 
χρήση των φαρμάκων θα πρέπει να απορριφθεί, διότι η έννοια των "βασικών 
πληροφοριών"  είναι παραπλανητική και θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρανοήσεις

 Η υποβολή αναφορών από τους ασθενείς μπορεί να προσφέρει μια νέα συμβολή στην 
κατανόηση των ανεπιθύμητων ενεργειών (Adverse Drug Reactions=ADR), όπως στην 
περίπτωση του paroxetine (Deroxat/Seroxat), ενός αντικαταθλιπτικού που χάρη στις 
αναφορές των ασθενών βρέθηκε ότι αυξάνει τον κίνδυνο αυτοκτονίας και προκαλεί 
στερητικό σύνδρομο ("electric head") εάν ο ασθενής θελήσει να διακόψει τη 
θεραπεία.
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 Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στις εθνικές αρχές. Τα 
αποκεντρωμένα συστήματα υποβολής αναφορών (προερχόμενων είτε από ασθενείς 
είτε από επαγγελματίες της υγείας ή φαρμακευτικές εταιρείες) όπου η καταγραφή 
όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών στην ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων συντονίζεται 
σε εθνικό επίπεδο, αυξάνει το βαθμό ασφάλειας στην προστασία των δεδομένων και 
εγγυάται την ποιότητα των δεδομένων που καταχωρούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
γεωγραφική εγγύτητα επίσης επιτρέπει στις εθνικές υγειονομικές αρχές:
- να διερευνούν τις αναφορές ώστε να αποκτούν πρόσθετες έγκυρες πληροφορίες 

χρήσιμες για τη δική τους πραγματογνωμοσύνη
- να έχουν σαφή άποψη περί των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρούνται στην 

επικράτειά τους
- και να καθιστούν τις πληροφορίες αυτές προσιτές στον τοπικό πληθυσμό στη δική 

του γλώσσα (όπως ήδη γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία)
 Οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες της Υγείας θα πρέπει επίσης να έχουν πλήρη 

πρόσβαση στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα δεδομένων Eudravigilance, ώστε να 
αποτρέπουν επανάληψη προβλέψιμων ανεπιθύμητων ενεργειών, καθιστώντας εύκολα 
προσιτές τις επικυρωμένες πληροφορίες. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών στην ενημέρωση ως προς 
τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις των φαρμάκων. Η δυνατότητα αυτή πρόσβασης του 
κοινού στο Eudravigilance είναι αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην ικανότητα των υγειονομικών αρχών να 
προστατεύουν τη δημόσια υγεία

 Η χρήση του διαδικτυακού μέσου για την υποβολή αναφορών πρέπει να συμπληρωθεί 
και με άλλα μέσα, όπως ταχυδρομείο, φαξ και τηλέφωνο, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να μην αποκλείονται εκείνοι που δεν διαθέτουν ή 
δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακή σύνδεση, και να βελτιωθεί ο τομέας 
της υποβολής αναφορών από ασθενείς

 Όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης που αφορούν ένα φάρμακο στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να είναι προσιτές στο 
κοινό. Όταν διακυβεύεται ένα ανώτερο δημόσιο συμφέρον, όπως στην περίπτωση των 
δεδομένων της φαρμακοεπαγρύπνησης, πρέπει να είναι πάντα κατοχυρωμένη η 
πλήρης δημοσιότητα

 Η χρηματοδότηση των συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να παραμείνει στο 
δημόσιο, σε αναγνώριση της ευθύνης των δημοσίων αρχών να προστατεύουν τους 
πληθυσμούς τους, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Tροπολογία 1
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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 Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Σχέσης Κινδύνου-
Οφέλους 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.

Αιτιολόγηση
Η ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της Φαρμακοεπαγρύπνησης» είναι υπέρμετρα περιοριστική και παραβλέπει την ανάγκη 
ανάλυσης της σχέσης κινδύνου-οφέλους των φαρμάκων, εστιάζοντας στην ανάλυση του 
κινδύνου χωριστά. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι, ωστόσο, «κάθε ζήτημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης» (πρόταση κανονισμού, άρθρο 1 παράγραφος 12).

Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο της πρότασης 
κανονισμού.

Tροπολογία 2

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 
φαρμακοεπαγρύπνησης, επικουρείται από 

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

τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Σχέσης Κινδύνου-Οφέλους
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 
1 στοιχείο αα).»

Αιτιολόγηση
Η ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης» είναι υπέρμετρα περιοριστική και παραβλέπει την ανάγκη ανάλυσης 
της σχέσης κινδύνου-οφέλους των φαρμάκων, εστιάζοντας στην ανάλυση του κινδύνου χωριστά. 
Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι, ωστόσο, «κάθε ζήτημα φαρμακοεπαγρύπνησης» (πρόταση 
κανονισμού, άρθρο 1 παράγραφος 12).

Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο της πρότασης κανονισμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 24 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή θα έχουν 
πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. Οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας θα έχουν επίσης πρόσβαση 
στη βάση στο βαθμό που απαιτείται για 
τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους 
σε θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή θα έχουν 
πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. Οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας, οι επαγγελματίες της υγείας 
και το κοινό, θα έχουν επίσης πρόσβαση 
στη βάση, με εγγυημένη την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων.

Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
το κοινό έχουν τα προσήκοντα 
δικαιώματα πρόσβασης στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance, με εγγυημένη 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.
Τα δεδομένα που φυλάσσονται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance 
δημοσιοποιούνται σε συγκεντρωτική 
μορφή μαζί με μια εξήγηση του τρόπου 
ερμηνείας των δεδομένων. 

Τα δεδομένα που φυλάσσονται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance 
δημοσιοποιούνται σε συγκεντρωτική 
μορφή μαζί με μια εξήγηση του τρόπου 
ερμηνείας των δεδομένων. 
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Αιτιολόγηση

Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να είναι τελείως διαφανές ώστε να διασφαλιστεί η 
πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου κυρίως να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των ασθενών και των πολιτών προς την ειλικρίνεια των υγειονομικών αρχών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 24 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κοινό μπορεί να ζητά μεμονωμένες 
αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που 
περιέχονται στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. Οι εν λόγω αναφορές 
παρέχονται από τον Οργανισμό ή την 
αρμόδια εθνική αρχή από την οποία έχουν 
ζητηθεί εντός 90 ημερών, εκτός εάν η 
αποκάλυψή τους μπορεί να εκθέσει την 
ανωνυμία των προσώπων τα οποία 
αφορούν οι αναφορές.

3. Το κοινό μπορεί να ζητά μεμονωμένες 
αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών που 
περιέχονται στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. Οι εν λόγω αναφορές 
παρέχονται από τον Οργανισμό ή την 
αρμόδια εθνική αρχή από την οποία έχουν 
ζητηθεί εντός 90 ημερών, με εγγυημένη 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να είναι τελείως διαφανές ώστε να διασφαλιστεί η 
πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου κυρίως να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των ασθενών και των πολιτών προς την ειλικρίνεια των υγειονομικών αρχών. 
Πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανονισμοί περί προστασίας των δεδομένων.

Tροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει τυποποιημένα δικτυακά 
έντυπα (φόρμες) για την αναφορά ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς.

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει τυποποιημένα δικτυακά 
έντυπα (φόρμες) για την αναφορά ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς. Η δυνατότητα αυτή για 
αναφορά εξ αποστάσεως παρέχεται σε 
όλους τους πολίτες της Ένωσης στη 
μητρική τους γλώσσα.

Ο Οργανισμός θέτει επίσης στη διάθεση 
του κοινού άλλα μέσα που επιτρέπουν 
στους ασθενείς να αναφέρουν 
ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως για 
παράδειγμα ειδική τηλεφωνική γραμμή ή 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 26 - παράγραφος 1 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) συνοπτικά πρακτικά από κάθε 
συνεδρίαση των επιτροπών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και αα) του 
άρθρου 56 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού και της ομάδας συντονισμού 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης·

(2) λεπτομερή πρακτικά από κάθε 
συνεδρίαση των επιτροπών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και αα) του 
άρθρου 56 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού και της ομάδας συντονισμού 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης·

Αιτιολόγηση

Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να είναι τελείως διαφανές ώστε να διασφαλιστεί η 
πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου κυρίως να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των ασθενών και των πολιτών προς την ειλικρίνεια των υγειονομικών αρχών.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 26 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό·

(3) συνοπτική παρουσίαση των 
συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου για 
φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις εθνικές δικτυακές πύλες για την ασφάλεια θα πρέπει να παρουσιάζονται με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Τα τεχνικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική και 
εκλαϊκευμένη μορφή. Στις εθνικές πύλες για την ασφάλεια θα πρέπει να δημοσιεύονται επίσης 
το φύλλο οδηγιών και η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, καθώς περιέχουν 
βασικές πληροφορίες για τη χρήση των φαρμάκων οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
ασφαλή τους χρήση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 26 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) την πιο ενημερωμένη ηλεκτρονική 
έκδοση του φύλλου οδηγιών και της 
περίληψης των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος για όλα τα υφιστάμενα και τα 
νέα φάρμακα· 

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις εθνικές δικτυακές πύλες για την ασφάλεια θα πρέπει να παρουσιάζονται με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Τα τεχνικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική και 
εκλαϊκευμένη μορφή. Στις εθνικές πύλες για την ασφάλεια θα πρέπει να δημοσιεύονται επίσης 
το φύλλο οδηγιών και η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, καθώς περιέχουν 
βασικές πληροφορίες για τη χρήση των φαρμάκων οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
ασφαλή τους χρήση.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 26 – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) σύντομο ιστορικό των 
τροποποιήσεων των πληροφοριών για το 
προϊόν.

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται 
στις δικτυακές πύλες για την ασφάλεια
των φαρμακευτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα 
σημεία 1 έως 4β του παρόντος άρθρου, 
παρουσιάζονται με τρόπο που είναι 
κατανοητός για το ευρύ κοινό.

Αιτιολόγηση

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από το σχεδιασμό και την έναρξη 
λειτουργίας αυτής της δικτυακής πύλης, 
ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τους 
εμπλεκόμενους φορείς 
(περιλαμβανομένων των ομάδων 
ασθενών, των επαγγελματιών του τομέα 
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της υγείας και των αντιπροσώπων της 
βιομηχανίας), ώστε να λάβει γνώση των 
απόψεών τους.  

Αιτιολόγηση
Πριν την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας αυτής, φαίνεται σημαντικό να υπάρξει 
διαβούλευση με φορείς που σχετίζονται με τις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στη δικτυακή 
πύλη του Οργανισμού. 

Tροπολογία 11

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

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 τη Συμβουλευτική 
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 εγκρίνει γνώμη που διαφέρει από 
τη σύσταση της Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, 
μόνον όταν υφίστανται ισχυροί 
επιστημονικοί λόγοι και λόγοι δημόσιας 
υγείας για να το πράξει. Η Επιτροπή 
Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση εξηγεί 
τους λόγους αυτούς σε αιτιολόγηση που 
επισυνάπτεται στη γνώμη της. Το 
συνημμένο αυτό παράρτημα τίθεται 
επίσης στη διάθεση του κοινού.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη νέα δομή του Οργανισμού, που διαχωρίζει αυστηρώς τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση από τις άδειες κυκλοφορίας. 
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Tροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 5 
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην 
ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων που αναφέρεται 
στο άρθρο 26.

6. Οι εκθέσεις εκτίμησης, οι 
γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 5 
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην 
ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων που αναφέρεται 
στο άρθρο 26.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη νέα δομή του Οργανισμού, που διαχωρίζει αυστηρώς τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση από τις άδειες κυκλοφορίας. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 67 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα έσοδα του Οργανισμού αποτελούνται 
από μια συνεισφορά εκ μέρους της 
Κοινότητας και από τα τέλη που 
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την 
εξασφάλιση και τη διατήρηση της 
κοινοτικής άδειας κυκλοφορίας και για 
άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον 
Οργανισμό ή από την ομάδα συντονισμού 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του βάσει των άρθρων 107γ, 
107ε, 107ζ, 107ιβ και 107ιη της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ.»

«Τα έσοδα του Οργανισμού αποτελούνται 
από μια συνεισφορά εκ μέρους της 
Κοινότητας και από τα τέλη που 
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την 
εξασφάλιση και τη διατήρηση της 
κοινοτικής άδειας κυκλοφορίας και για 
άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον 
Οργανισμό ή από την ομάδα συντονισμού 
όσον αφορά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του βάσει των άρθρων 107γ, 
107ε, 107ζ, 107ιβ και 107ιη της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ και του άρθρου 28β του 
παρόντος Κανονισμού. Η αρμόδια επί του 
προϋπολογισμού αρχή, η οποία 
αποτελείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
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επανεξετάζει, εφόσον χρειαστεί, το 
επίπεδο της κοινοτικής συνεισφοράς επί 
τη βάσει μιας εκτίμησης των αναγκών 
και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των 
τελών.»

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να χρηματοδοτείται με επαρκείς συνεισφορές ώστε να μπορεί να 
εκπληρώσει τα σημαντικά του καθήκοντα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 18 - στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 67 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει την είσπραξη τελών τα 
οποία χρεώνονται στους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας για την εκτέλεση αυτών των 
δραστηριοτήτων από τον Οργανισμό.»

«4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου λαμβάνουν δημόσια 
χρηματοδότηση, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει την είσπραξη τελών τα 
οποία χρεώνονται στους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας για την εκτέλεση αυτών των 
δραστηριοτήτων από τον Οργανισμό.»

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές είναι υπεύθυνες για τη χρηματοδότηση της φαρμακοεπαγρύπνησης, διότι 
οφείλουν να προστατεύουν τη δημόσια υγεία και έχουν την ευθύνη της αδειοδότησης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την απαίτηση για την διαγράφεται
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ενσωμάτωση μιας περίληψης των 
ουσιωδών πληροφοριών που είναι 
αναγκαίες για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου 
στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 σημείο 3α 
και στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο 
αα) της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία …/…/EΚ, 
η οποία έχει εφαρμογή στα φάρμακα που 
εγκρίνονται βάσει του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 726/2004 δυνάμει του άρθρου 
του 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) και δ), η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για άδειες 
κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν πριν από 
την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 
δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού 
από την ανανέωση των εν λόγω αδειών ή 
από τη λήξη τριετούς περιόδου που 
αρχίζει να υπολογίζεται από αυτή την 
ημερομηνία, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντανακλά την τροπολογία του εισηγητή στο σημείο 3α του άρθρου 11 και στο 
στοιχείο (αα) του άρθρου 59, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
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