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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα φάρμακα συμβάλλουν σημαντικά στην υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μπορούν, ωστόσο, να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες, στις οποίες, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλεται το 5% του συνόλου των εισαγωγών στο νοσοκομείο (αν και, 
λόγω της ελλιπούς αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών, δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής 
εκτίμηση). Η περίπτωση της ροφεκοξίμπης (Vioxx), αντιφλεγμονώδους φαρμάκου που το 
2004 αποσύρθηκε από την αγορά λόγω αυξημένης καρδιαγγειακής επικινδυνότητας 
(σύμφωνα με εκτιμήσεις, προκάλεσε περισσότερα από 30.000 εγκεφαλικά επεισόδια στις 
ΗΠΑ, ορισμένα εκ των οποίων μοιραία), συνέβαλε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης να 
ενισχυθεί η φαρμακοεπαγρύπνηση. 

Φαρμακοεπαγρύπνηση καλείται η διαδικασία και η επιστήμη της παρακολούθησης της 
ασφάλειας των φαρμάκων, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων 
σχετικών με την ασφάλεια των φαρμάκων, την αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για τον 
εντοπισμό πιθανών ζητημάτων ασφαλείας, την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικής ενημέρωσης, καθώς και την 
αξιολόγηση της εκάστοτε ακολουθούμενης διαδικασίας και των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται. 

Για τα φάρμακα που εγκρίνονται βάσει της κεντρικής διαδικασίας, ο μηχανισμός 
φαρμακοεπαγρύπνησης ορίζεται στον κανονισμό 726/2004. Για τα φάρμακα που εγκρίνονται 
βάσει εθνικής διαδικασίας, ο μηχανισμός φαρμακοεπαγρύπνησης ορίζεται στην οδηγία 
2001/83. Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά την προτεινόμενη από την Επιτροπή τροποποίηση 
της οδηγίας 2001/83.

Η Επιτροπή επιθυμεί να βελτιώσει το ισχύον σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης μέσω της 
αποσαφήνισης των ρόλων των διαφόρων εμπλεκομένων παραγόντων, της απλούστευσης των 
διαδικασιών, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της επικοινωνίας, της βελτίωσης της 
διαδικασίας συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων, της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων φορέων και του προσδιορισμού βέλτιστων πρακτικών.

Μολονότι ο εισηγητής της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, θεωρεί ότι υπάρχει 
περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης, κυρίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, τη 
διαφάνεια και την προστασία των δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, προτείνει τροπολογίες που 
βασίζονται στο ακόλουθο σκεπτικό:

 Από τις αναφορές που υποβάλλουν ασθενείς προκύπτουν ενίοτε νέα στοιχεία που 
συμβάλλουν στην κατανόηση ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων (ΑΕΦ), όπως 
συνέβη με την παροξετίνη (Deroxat/Seroxat), αντικαταθλιπτικό φάρμακο που, όπως 
διαπιστώθηκε χάρη σε αναφορές ασθενών, αύξανε το κίνδυνο αυτοκτονίας και 
προκαλούσε στερητικό σύνδρομο («ηλεκτρικές εκκενώσεις στο κεφάλι»), εάν οι 
ασθενείς επιθυμούσαν να σταματήσουν την αγωγή τους. 

 Οι καταναλωτές θα πρέπει να υποβάλλουν αναφορές απευθείας στις εθνικές αρχές. Η 
χρήση αποκεντρωμένων συστημάτων αναφοράς, στο πλαίσιο των οποίων η 
καταχώριση όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων (που αναφέρονται είτε από 
ασθενείς, είτε από νοσοκομεία, είτε από επαγγελματίες του τομέα της υγείας, είτε από 
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φαρμακευτικές εταιρείες) στις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων συντονίζεται σε εθνικό 
επίπεδο, αυξάνει την ασφάλεια της προστασίας των δεδομένων και διασφαλίζει την 
ποιότητα των δεδομένων που καταχωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εγγύτητα
επιτρέπει επίσης στις εθνικές υγειονομικές αρχές:
- να ερευνούν τις αναφορές, ώστε να προσθέσουν πολύτιμες πληροφορίες, 

αξιοποιώντας την ιδιαίτερη ειδημοσύνη τους·
- να έχουν σαφή εικόνα των ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφανίζονται στο έδαφός 

τους·
- να καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στον πληθυσμό της χώρας τους 

στη δική του γλώσσα (όπως πράττουν ήδη το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω 
Χώρες).

 Οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει επίσης να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στην κεντρική ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EUDRAVigilance, 
προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη της εμφάνισης αποτρέψιμων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
επιβεβαιωμένες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο 
καταπολέμησης των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την 
πληροφόρηση σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων. Η δημόσια 
πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Eudravigilance είναι απαραίτητη για να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα των υγειονομικών αρχών 
να προστατεύουν τη δημόσια υγεία.

 Η χρήση του Διαδικτύου για την υποβολή αναφορών πρέπει να συμπληρωθεί από 
άλλα μέσα, όπως το ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και το τηλέφωνο, όπως συμβαίνει 
στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να μην αποκλείονται όσοι δεν έχουν 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν, και για να ενισχυθεί η 
υποβολή αναφορών από ασθενείς.

 Όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται για ένα φάρμακο στο πλαίσιο των 
εθνικών και ευρωπαϊκών συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να 
δημοσιοποιούνται. Όταν διακυβεύεται υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση των δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης, πρέπει πάντοτε να 
διασφαλίζεται πλήρης δημοσιοποίηση.

 Η χρηματοδότηση των συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να παραμείνει 
δημόσια, για να αναγνωριστεί η ευθύνη των δημοσίων αρχών να προστατεύουν τον 
πληθυσμό των χωρών τους, καθώς και για 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:

Τροπολογία 1
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να μπορούν οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και οι ασθενείς να 
αναγνωρίζουν εύκολα τις καταλληλότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούν, η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 
φύλλο οδηγιών πρέπει να περιλαμβάνουν 

διαγράφεται
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συνοπτικό τμήμα σχετικά με τις βασικές
πληροφορίες για το φάρμακο και τις 
πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των 
κινδύνων του και τη μεγιστοποίηση των 
οφελών του.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Εντός τριών ετών από την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας, η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με οργανώσεις ασθενών 
και καταναλωτών, οργανώσεις ιατρών 
και φαρμακοποιών, τα κράτη μέλη και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, θα 
πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με τον βαθμό στον 
οποίο γίνονται κατανοητές οι περιλήψεις 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και τα 
φύλλα οδηγιών και σχετικά με τη 
χρησιμότητά τους για το ευρύ κοινό και 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. 
Κατόπιν ανάλυσης των ανωτέρω 
δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει, εάν είναι σκόπιμο, προτάσεις 
για τη βελτίωση της διάταξης και του 
περιεχομένου των περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των 
φύλλων οδηγιών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι αποτελούν πολύτιμη 
πηγή πληροφοριών για το ευρύ κοινό και 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Αιτιολόγηση

Τα φύλλα οδηγιών των φαρμάκων εξακολουθούν να είναι συχνά ασαφή και δυσνόητα για τους 
καταναλωτές. Είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει εμπεριστατωμένες 
προτάσεις κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τροπολογία 4
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης» είναι πολύ περιοριστική και παραβλέπει την ανάγκη ανάλυσης της 
σχέσης κινδύνου-οφέλους των φαρμάκων, εστιάζοντας στην εκτίμηση της επικινδυνότητας ως 
χωριστό ζήτημα. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι, ωστόσο, η «εξέταση ζητημάτων σχετικών με 
την φαρμακοεπαγρύπνηση» (πρόταση οδηγίας, άρθρο 1 παράγραφος 14).

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Για να απλουστευθεί η αναφορά των 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών, οι 
κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας πρέπει 
να αναφέρουν τις εν λόγω ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην κοινοτική βάση δεδομένων 
για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και στο 
δίκτυο επεξεργασίας δεδομένων που 
αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 (εφεξής «βάση δεδομένων 
Eudravigilance»), και ταυτοχρόνως στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές. Κάθε 
τροποποίηση στην εθνική βάση 
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δεδομένων πρέπει να ενσωματώνεται 
αμέσως και αυτόματα στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance. Πρέπει να 
υπάρχει πλήρης διαλειτουργικότητα 
μεταξύ της βάσης δεδομένων 
Eudravigilance και της εθνικής βάσης.

Αιτιολόγηση

Η τροφοδότηση του συστήματος Eudravigilance με ποιοτικά δεδομένα εξασφαλίζεται μόνο με 
την έμμεση αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών από ασθενείς, επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας και κατόχους άδειας κυκλοφορίας στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Με τη μέθοδο αυτή 
αξιοποιείται η ειδημοσύνη των εν λόγω αρχών και αναγνωρίζεται η ευθύνη τους όσον αφορά 
την προστασία της δημόσιας υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, είναι σημαντικό οι ασθενείς να έχουν απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα που 
περιλαμβάνει η βάση Eudravigilance. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε 
ποιοτικές πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος και η ταχεία διάδοσή τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι απαιτήσεις για τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια πρέπει να είναι ανάλογες προς 
τους κινδύνους τους οποίους θέτουν τα 
φάρμακα. Ως εκ τούτου, η υποβολή 
περιοδικών επικαιροποιημένων εκθέσεων 
για την ασφάλεια πρέπει να συνδέεται με 
το σύστημα διαχείρισης του κινδύνου για 
τα νεοεγκριθέντα φάρμακα και η υποβολή 
εκθέσεων ρουτίνας δεν πρέπει να 
απαιτείται για τα γενόσημα φάρμακα, τα 
φάρμακα με καθιερωμένη χρήση, τα 
φάρμακα που χορηγούνται κατόπιν 
συγκατάθεσης με πλήρη γνώση, τα 
ομοιοπαθητικά φάρμακα ή τα 
καταχωρισμένα φάρμακα φυτικής 
προέλευσης με παραδοσιακή χρήση. 
Εντούτοις, προς το συμφέρον της δημόσιας 
υγείας, οι αρχές πρέπει να απαιτούν την 
υποβολή περιοδικών επικαιροποιημένων 
εκθέσεων για την ασφάλεια για τα εν λόγω 

(22) Οι απαιτήσεις για τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια πρέπει να είναι ανάλογες προς 
τους κινδύνους τους οποίους θέτουν τα 
φάρμακα. Ως εκ τούτου, η υποβολή 
περιοδικών επικαιροποιημένων εκθέσεων 
για την ασφάλεια πρέπει να συνδέεται με 
το σύστημα διαχείρισης του κινδύνου για 
τα νεοεγκριθέντα φάρμακα, η δε 
συχνότητά τους πρέπει να περιορισθεί
όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα, τα 
φάρμακα με καθιερωμένη χρήση, τα 
φάρμακα που χορηγούνται κατόπιν 
συγκατάθεσης με πλήρη γνώση, τα 
ομοιοπαθητικά φάρμακα ή τα 
καταχωρισμένα φάρμακα φυτικής 
προέλευσης με παραδοσιακή χρήση.
 Εντούτοις, προς το συμφέρον της 
δημόσιας υγείας, οι αρχές πρέπει να 
απαιτούν την υποβολή περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
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προϊόντα, όταν υπάρχει ανάγκη 
αξιολόγησης του κινδύνου τους ή 
επανεξέτασης της επάρκειας των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα.

ασφάλεια για τα εν λόγω προϊόντα σε
συγκεκριμένα τακτά χρονικά διαστήματα, 
όταν υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης του 
κινδύνου τους ή επανεξέτασης της 
επάρκειας των πληροφοριών σχετικά με τα 
προϊόντα.

Αιτιολόγηση

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 
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 αυτών2. Για 
να καταστούν δυνατές η ανίχνευση, η 
αξιολόγηση, η κατανόηση και η πρόληψη 
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των ανεπιθύμητων ενεργειών, ο 
καθορισμός και η λήψη μέτρων για τη 
μείωση των κινδύνων και η ενίσχυση των 
οφελών που προκύπτουν για τη δημόσια 
υγεία από τα φάρμακα, πρέπει να είναι 
δυνατή η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του 
συστήματος Eudravigilance, τηρουμένης 
παράλληλα της νομοθεσίας της ΕΕ 
σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων.
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
2 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών φαρμάκων που 
πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να 
ακολουθεί τις αρχές για την προστασία των δεδομένων που ορίζονται από την οδηγία 
95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τους σκοπούς του σημείου (3α) του 
πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 

«Για τους σκοπούς του σημείου (3α) του 
πρώτου εδαφίου, για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση:

"Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>".»

"Το νεοεγκριθέν φάρμακο αυτό υπόκειται 
σε εκτεταμένη παρακολούθηση. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στον ιατρό σας, στο 
φαρμακοποιό σας ή στο/στη <ονομασία 
και διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>".

Τροπολογία 9
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
δημοσιοποιούν χωρίς καθυστέρηση την 
άδεια κυκλοφορίας συνοδευόμενη από τη 
συνοπτική περιγραφή των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και από 
οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι έχουν 
προβλεφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 21α, 22 
και 22α, μαζί με οποιεσδήποτε προθεσμίες 
τήρησής τους, για κάθε φάρμακο που 
έχουν εγκρίνει.

«3. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές 
δημοσιοποιούν χωρίς καθυστέρηση την 
άδεια κυκλοφορίας συνοδευόμενη από το 
φύλλο οδηγιών, τη συνοπτική περιγραφή 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος και 
από οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι έχουν 
προβλεφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 21α, 22 
και 22α, μαζί με οποιεσδήποτε προθεσμίες 
τήρησής τους, για κάθε φάρμακο που 
έχουν εγκρίνει.

Αιτιολόγηση

Για την πλήρη και ακριβή πληροφόρηση του κοινού, όταν χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, 
πρέπει να δημοσιοποιείται και το φύλλο οδηγιών.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται μόνο υπό 
έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους όρους: 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 19, άδεια κυκλοφορίας χορηγείται 
μόνο υπό έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους όρους: 

Αιτιολόγηση
Το νέο αυτό άρθρο δεν πρέπει να επιτρέψει την «εύκολη» χορήγηση αδειών κυκλοφορίας
παρόμοιων με τις υπό όρους – και αυστηρά περιορισμένες – άδειες κυκλοφορίας που 
χορηγούνται βάσει του άρθρου 22.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 22 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διατήρηση της άδειας κυκλοφορίας 
εξαρτάται από την ετήσια επαναξιολόγηση 
αυτών των όρων.

Η διατήρηση της άδειας κυκλοφορίας 
εξαρτάται από την ετήσια επαναξιολόγηση 
αυτών των όρων. Ο κατάλογος των όρων 
αυτών δημοσιοποιείται χωρίς 
καθυστέρηση, μαζί με τις προθεσμίες και 
τις ημερομηνίες εκπλήρωσής τους.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της υποχρέωσης δημοσιοποίησης των όρων, καθώς δεν δικαιολογείται η απαλοιφή 
της.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 22 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έπειτα από τη χορήγηση της άδειας 
κυκλοφορίας, η εθνική αρμόδια αρχή 
μπορεί να απαιτήσει από έναν κάτοχο 
άδειας να εκπονήσει μετεγκριτική μελέτη 
ασφάλειας, εάν υπάρχουν ανησυχίες 
σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί 
κάποιο εγκεκριμένο φάρμακο. Το αίτημα 
υποβάλλεται γραπτώς, παρέχει αναλυτική 
αιτιολόγηση και περιλαμβάνει τους 
στόχους και το χρονοδιάγραμμα για την 
υποβολή και διενέργεια της μελέτης.

1. Έπειτα από τη χορήγηση της άδειας 
κυκλοφορίας, η εθνική αρμόδια αρχή 
μπορεί να απαιτήσει από έναν κάτοχο 
άδειας να εκπονήσει μετεγκριτική μελέτη 
ασφάλειας, εάν υπάρχουν ανησυχίες 
σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί 
κάποιο εγκεκριμένο φάρμακο. Το αίτημα 
υποβάλλεται γραπτώς, παρέχει αναλυτική 
αιτιολόγηση και περιλαμβάνει τους 
στόχους και το χρονοδιάγραμμα για την 
υποβολή και διενέργεια της μελέτης,
δημοσιοποιείται δε χωρίς καθυστέρηση.

2. Η αρμόδια εθνική αρχή δίνει στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας τη 
δυνατότητα να παρουσιάσει εξηγήσεις 

2. Η αρμόδια εθνική αρχή δίνει στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας τη 
δυνατότητα να παρουσιάσει εξηγήσεις 
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σχετικά με την απαίτηση εντός προθεσμίας 
που θα καθορίσει, αν ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας το ζητήσει εντός 30 ημερών 
από την παραλαβή του γραπτού αιτήματος. 

σχετικά με την απαίτηση εντός προθεσμίας 
που θα καθορίσει, αν ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας το ζητήσει, εγγράφως και με 
αναλυτική αιτιολόγηση, εντός 30 ημερών 
από την παραλαβή του γραπτού αιτήματος. 
Το αίτημα δημοσιοποιείται χωρίς 
καθυστέρηση.

3. Με βάση τις εξηγήσεις που 
παρουσιάστηκαν από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, η αρμόδια εθνική 
αρχή αποσύρει ή επιβεβαιώνει την 
απαίτηση. Εάν η αρμόδια εθνική αρχή 
επιβεβαιώσει την απαίτηση, η άδεια 
κυκλοφορίας διαφοροποιείται ώστε να 
συμπεριληφθεί η απαίτηση ως όρος υπό 
τον οποίο χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας, 
το δε σύστημα διαχείρισης του κινδύνου 
επικαιροποιείται αναλόγως.

3. Με βάση τις εξηγήσεις που 
παρουσιάστηκαν από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, η αρμόδια εθνική 
αρχή αποσύρει ή επιβεβαιώνει την 
απαίτηση. Η απόφαση αυτή 
δημοσιοποιείται χωρίς καθυστέρηση. Εάν 
η αρμόδια εθνική αρχή επιβεβαιώσει την 
απαίτηση, η άδεια κυκλοφορίας 
τροποποιείται ώστε να συμπεριληφθεί η 
απαίτηση ως όρος υπό τον οποίο 
χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας, το δε 
σύστημα διαχείρισης του κινδύνου 
επικαιροποιείται αναλόγως.

Αιτιολόγηση

Η κατ’ εξαίρεση χορήγηση αδειών πρέπει να διέπεται από πλήρη διαφάνεια.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού επικουρείται από τη
Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.»

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Σχέσης Κινδύνου-Οφέλους 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
του Οργανισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο αα) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.»
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Αιτιολόγηση
Η ονομασία «Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης» είναι πολύ περιοριστική και παραβλέπει την ανάγκη ανάλυσης της 
σχέσης κινδύνου-οφέλους των φαρμάκων, εστιάζοντας στην εκτίμηση της επικινδυνότητας ως 
χωριστό ζήτημα. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι, ωστόσο, η «εξέταση ζητημάτων σχετικών με 
την φαρμακοεπαγρύπνηση» (πρόταση οδηγίας, άρθρο 1 παράγραφος 14). Η τροπολογία αυτή 
εφαρμόζεται σε όλο το κείμενο της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ζητείται από τα μέλη της ομάδας 
συντονισμού, ακόμη και μετά τη λήξη 
των καθηκόντων τους, να μην 
αποκαλύπτουν οποιεσδήποτε 
πληροφορίες οι οποίες καλύπτονται από 
την υποχρέωση του επαγγελματικού 
απόρρητου.»

7. Οι αναλυτικές ημερήσιες διατάξεις των 
συνεδριάσεων των ομάδων συντονισμού 
δημοσιοποιούνται το αργότερο την 
παραμονή της διεξαγωγής τους. Τα 
αναλυτικά πρακτικά των συνεδριάσεων 
των ομάδων συντονισμού, συνοδευόμενα 
από τις αποφάσεις που λαμβάνονται και 
τις λεπτομέρειες και τις αιτιολογήσεις 
των ψήφων, περιλαμβανομένων των 
απόψεων της μειοψηφίας, 
δημοσιοποιούνται το αργότερο ένα μήνα 
μετά τη συνεδρίαση».

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 

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

άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: "Το 
νεοεγκριθέν φάρμακο αυτό υπόκειται σε 
εκτεταμένη παρακολούθηση. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στον ιατρό σας, στο 
φαρμακοποιό σας ή στο/στη <ονομασία 
και διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής> ".

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 65 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. Στο άρθρο 65, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο ζ):

διαγράφεται

«(ζ) την περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 11 σημείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα).»

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη καθιέρωση περίληψης ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων πρέπει να απορριφθεί, καθώς η έννοια των «ουσιωδών 
πληροφοριών» είναι παραπλανητική και θα μπορούσε να παρερμηνευθεί.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 65 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) την κοινοτική διαδικασία, όπου θα 
καθορίζονται το χρονοδιάγραμμα της 
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διαδικασίας, σαφής δομή και 
συγκεκριμένοι ρόλοι για όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένης 
της διεξαγωγής δημόσιων ακροάσεων.»

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές που να διευκρινίζουν τα διάφορα στάδια και 
το χρονοδιάγραμμα της κοινοτικής διαδικασίας, περιλαμβανομένων των δημόσιων ακροάσεων.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Είναι καθήκον των εθνικών αρχών να διασφαλίζουν την ποιότητα και την απαραίτητη 
παρακολούθηση όλων των σχετικών δεδομένων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21 
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) διασφαλίζουν ότι το κοινό 
ενημερώνεται εγκαίρως για ζητήματα που 
σχετίζονται με τη χρήση συγκεκριμένων 
φαρμάκων και προκύπτουν στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης·



AD\807692EL.doc 17/29 PE431.039v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διαδικασία της φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να τίθενται 
στη διάθεση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των ασθενών όσο το δυνατόν 
ταχύτερα, προκειμένου να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – στοιχείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) διασφαλίζουν την ταχεία 
δημοσιοποίηση πληροφοριών που 
αφορούν ανεπιθύμητες ενέργειες 
φαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διαδικασία της φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να τίθενται 
στη διάθεση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των ασθενών όσο το δυνατόν 
ταχύτερα, προκειμένου να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 105 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία των 
δικτύων επικοινωνίας και την εποπτεία 
της αγοράς λαμβάνουν δημόσια 
χρηματοδότηση.

Τροπολογία 22
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Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) τον κατάλογο των φαρμάκων που 
υπόκεινται σε εντατική παρακολούθηση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004·

(2) τον κατάλογο των νεοεγκριθέντων
φαρμάκων που υπόκεινται σε εκτεταμένη
παρακολούθηση, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004·

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 106 - σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) ημερήσιες διατάξεις και αναλυτικά 
πρακτικά των συνεδριάσεων της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της Σχέσης Κινδύνου-Οφέλους 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
και της ομάδας συντονισμού.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να είναι απολύτως διαφανές, για να διασφαλίζεται η
πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, κυρίως δε για να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη ασθενών και πολιτών στην υποχρέωση λογοδοσίας των υγειονομικών αρχών.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 – σημείο 3 β (νέο) και σημείο 3 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) την πιο επικαιροποιημένη 
ηλεκτρονική έκδοση του φυλλαδίου 
οδηγιών και της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος για όλα 
τα υφιστάμενα και τα νέα φαρμακευτικά 
προϊόντα· 

(3γ) σύντομο ιστορικό των 
τροποποιήσεων των πληροφοριών για το 
προϊόν.

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται 
στις δικτυακές πύλες για την ασφάλεια
των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 
3β του παρόντος άρθρου, παρουσιάζονται 
με τρόπο κατανοητό για το κοινό. 

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις εθνικές δικτυακές πύλες για την ασφάλεια πρέπει να παρουσιάζονται με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Παρότι η νομοθεσία προβλέπει τη δημοσίευση λεπτομερέστατων 
πληροφοριών στις εθνικές πύλες για την ασφάλεια, δεν περιλαμβάνει αναφορά στις βασικές 
πληροφορίες που συμβάλλουν στην ασφαλή χρήση των φαρμάκων: για το λόγο αυτό θα πρέπει 
να τίθεται στη διάθεση του κοινού το φύλλο οδηγιών. 

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, είτε γνωστοποιείται 
αυθόρμητα από ασθενείς ή από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας είτε 
εντοπίζεται στο πλαίσιο μετεγκριτικής 

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους –διευκρινίζοντας εάν 
προκλήθηκε από δοσολογία που 
χρησιμοποιείται κανονικά στον άνθρωπο 
για την πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία 
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μελέτης ασφάλειας. νόσου ή για την αποκατάσταση, 
διόρθωση ή τροποποίηση λειτουργίας του 
οργανισμού, από λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή ή από χρήση του 
φαρμάκου που δεν ήταν σύμφωνη με την 
εγκεκριμένη περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος– είτε η 
ανεπιθύμητη ενέργεια αυτή
γνωστοποιείται αυθόρμητα από ασθενείς ή 
από επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
είτε εντοπίζεται στο πλαίσιο μετεγκριτικής 
μελέτης ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της «ανεπιθύμητης ενέργειας» ώστε να συμπεριλάβει τις παρενέργειες 
που προκύπτουν από λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή ή από χρήση φαρμάκου που δεν είναι 
σύμφωνη με την εγκεκριμένη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (περιλαμβανομένης 
της εσφαλμένης χρήσης ή της κατάχρησης φαρμάκων) επιτρέπει την πληρέστερη εξακρίβωση 
των παρενεργειών που μπορούν να βλάψουν τους ασθενείς. Είναι ωστόσο, σημαντικό, να γίνει 
σαφής διάκριση μεταξύ των παρενεργειών που προκύπτουν από κανονική χρήση ενός 
φαρμάκου και των υπόλοιπων παρενεργειών. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στη 
διαδικασία κοινοποίησης.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνείται γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 
ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνείται γνωστοποιήσεις 
εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή με κάθε 
άλλο πρόσφορο μέσο από ασθενείς και 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην παρακωλύουμε τη γνωστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών με 
τεχνολογικούς φραγμούς. Υπάρχουν άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή 
δυσκολεύονται στη χρήση του.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107 – παράγραφος 3 – εδάφια 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στην Κοινότητα, εντός 90 
ημερών από την παραλαβή της 
γνωστοποίησης ή, αν δεν υπάρχει 
γνωστοποίηση, μετά την ημέρα κατά την 
οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει γνώση 
του περιστατικού. 

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance και
ταυτοχρόνως στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
όλες τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
μη σοβαρές εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες που εμφανίζονται στην 
Κοινότητα, εντός 90 ημερών από την 
παραλαβή της γνωστοποίησης ή, αν δεν 
υπάρχει γνωστοποίηση, μετά την ημέρα 
κατά την οποία ο οικείος κάτοχος λαμβάνει 
γνώση του περιστατικού. 

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα κράτη μέλη και το κοινό έχουν τη 
δυνατότητα πρόσβασης μέσω της βάσης 
δεδομένων Eudravigilance στις εκθέσεις 
για τις ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται σε άλλα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση πρέπει να είναι απολύτως 
διαφανής, προκειμένου να παρέχεται έγκαιρη πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και τους ασθενείς. Αποτελεί εξάλλου αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης των 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πληροφόρηση για τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες των φαρμάκων.

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, 
νοσοκομεία και ασθενείς, κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας και προγράμματα 
αναφοράς και πρόληψης περιπτώσεων 
λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής,
διευκρινίζοντας εάν προκλήθηκαν από 
δοσολογία που χρησιμοποιείται κανονικά 
στον άνθρωπο για την πρόληψη, 
διάγνωση ή θεραπεία νόσου ή για την 
αποκατάσταση, διόρθωση ή τροποποίηση 
λειτουργίας του οργανισμού, από 
λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή ή από 
χρήση του φαρμάκου που δεν ήταν 
σύμφωνη με την εγκεκριμένη περίληψη 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστοποιούνται 

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

μέσω των εθνικών δικτυακών πυλών για 
την ασφάλεια των φαρμάκων, καθώς και 
με κάθε άλλο κατάλληλου μέσο.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της «ανεπιθύμητης ενέργειας» ώστε να συμπεριλάβει τις παρενέργειες
που προκύπτουν από λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή ή από χρήση φαρμάκου που δεν είναι 
σύμφωνη με την εγκεκριμένη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (περιλαμβανομένης 
της εσφαλμένης χρήσης ή της κατάχρησης φαρμάκων) επιτρέπει την πληρέστερη εξακρίβωση 
των παρενεργειών που μπορούν να βλάψουν τους ασθενείς. Είναι ωστόσο, σημαντικό, να γίνει 
σαφής διάκριση μεταξύ των παρενεργειών που προκύπτουν από κανονική χρήση ενός 
φαρμάκου και των υπόλοιπων παρενεργειών. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στη 
διαδικασία κοινοποίησης. Είναι καθήκον των εθνικών αρχών να διασφαλίζουν την ποιότητα 
και την απαραίτητη παρακολούθηση όλων των σχετικών δεδομένων.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις 
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις 
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance, διευκρινίζοντας εάν 
προκλήθηκαν από δοσολογία που 
χρησιμοποιείται κανονικά στον άνθρωπο 
για την πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία 
νόσου ή για την αποκατάσταση, 
διόρθωση ή τροποποίηση λειτουργίας του 
οργανισμού, από λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή ή από χρήση του 
φαρμάκου που δεν ήταν σύμφωνη με την 
εγκεκριμένη περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της «ανεπιθύμητης ενέργειας» ώστε να συμπεριλάβει τις παρενέργειες 
που προκύπτουν από λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή ή από χρήση φαρμάκου που δεν είναι 
σύμφωνη με την εγκεκριμένη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (περιλαμβανομένης 
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της εσφαλμένης χρήσης ή της κατάχρησης φαρμάκων) επιτρέπει την πληρέστερη εξακρίβωση 
των παρενεργειών που μπορούν να βλάψουν τους ασθενείς. Είναι ωστόσο, σημαντικό, να γίνει 
σαφής διάκριση μεταξύ των παρενεργειών που προκύπτουν από κανονική χρήση ενός 
φαρμάκου και των υπόλοιπων παρενεργειών. Η διάκριση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στη 
διαδικασία κοινοποίησης.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107β – παράγραφος 3 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και 
οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για φάρμακα 
που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στα άρθρα 10, 10α ή 10γ και 
οι δικαιούχοι καταχωρίσεων για φάρμακα 
που αναφέρονται στα άρθρα 14 ή 16α 
καλούνται να υποβάλλουν 
επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για 
την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων μόνο 
κάθε τρία χρόνια εκτός από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Αιτιολόγηση

O αποκλεισμός ορισμένων ειδών φαρμάκων από το καθεστώς των επικαιροποιημένων 
περιοδικών εκθέσεων για την ασφάλεια (γενόσημα φάρμακα, φάρμακα που περιέχουν δραστικές 
ουσίες με υπερδεκαετή καθιερωμένη χρήση, ορισμένα ομοιοπαθητικά φάρμακα, ορισμένα 
παραδοσιακά φάρμακα με φυτική βάση κ.λπ.) μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Στην 
περίπτωση των γενόσημων φαρμάκων, εάν το πρωτότυπο προϊόν δεν κυκλοφορεί πλέον στην 
αγορά, δεν θα υπάρχει πια σχετική περιοδική έκθεση. Επιπλέον, μπορούν να εμφανιστούν 
ανεπιθύμητες ενέργειες πολύ μετά την κυκλοφορία στην αγορά (όπως συνέβη με το DiAntalvic). 
Επομένως, δεν μπορούν να αποκλείονται κατ' αρχήν ορισμένα φάρμακα· είναι, ωστόσο, 
αποδεκτός ο περιορισμός της συχνότητας υποβολής των εκθέσεων.

Τροπολογία 32

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

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

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

Η εν λόγω έκθεση αξιολόγησης 
δημοσιοποιείται χωρίς καθυστέρηση 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης 
για την ασφάλεια των φαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να είναι απολύτως διαφανές, για να διασφαλίζεται η 
πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, κυρίως δε για να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη ασθενών και πολιτών στην υποχρέωση λογοδοσίας των υγειονομικών αρχών.

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την αξιολόγηση των 
επικαιροποιημένων περιοδικών εκθέσεων 
για την ασφάλεια, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές εξετάζουν κατά πόσον είναι 
αναγκαία η οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά 
με τους όρους της άδειας κυκλοφορίας του 
οικείου φαρμάκου. 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εξετάζουν κατά 
πόσον είναι αναγκαία η οποιαδήποτε 
ενέργεια σχετικά με τους όρους της άδειας 
κυκλοφορίας του οικείου φαρμάκου. 

Οι εν λόγω αρχές διατηρούν, τροποποιούν, 
αναστέλλουν ή ανακαλούν την άδεια 
κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

Οι εν λόγω αρχές διατηρούν, τροποποιούν, 
αναστέλλουν ή ανακαλούν την άδεια 
κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

Οι αποφάσεις δημοσιοποιούνται χωρίς 
καθυστέρηση. Σε περίπτωση που άδεια 
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κυκλοφορίας τροποποιείται για λόγους 
σχετιζόμενους με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές ή το κράτος μέλος 
αναφοράς δημοσιεύει αμέσως 
ενημερωμένη έκδοση της έκθεσης 
αξιολόγησης του συγκεκριμένου 
φαρμάκου ή λεπτομερή έκθεση για την 
τροποποίηση.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να είναι απολύτως διαφανές, για να διασφαλίζεται η 
πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, κυρίως δε για να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη ασθενών και πολιτών στην υποχρέωση λογοδοσίας των υγειονομικών αρχών.

Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η συμβουλευτική επιτροπή για την 
εκτίμηση της σχέσης κινδύνου-οφέλους 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
αξιολογεί το προς εξέταση θέμα. Για τους 
σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, δύναται 
να διεξαγάγει δημόσια ακρόαση, μαζί με 
εκπροσώπους της Επιτροπής Φαρμάκων 
για Ανθρώπινη Χρήση (ΕΦΑΧ). Ο 
Οργανισμός, σε συνεννόηση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, αναπτύσσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή των 
δημόσιων ακροάσεων.
Κατά τη δημόσια ακρόαση πρέπει επίσης 
να εξετάζονται η αποτελεσματικότητα 
και τα οφέλη του φαρμάκου καθώς και 
προηγούμενες αξιολογήσεις 
οφέλους/κινδύνου που έχουν διενεργηθεί 
από την ΕΦΑΧ ή την ομάδα συντονισμού 
στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη 
χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 107ιβ.
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Αιτιολόγηση

Η διοργάνωση δημόσιων ακροάσεων από τη συγκεκριμένη επιτροπή αποτελεί χρήσιμο 
εργαλείο, εφόσον καθοριστούν με τον δέοντα τρόπο οι όροι διεξαγωγής της, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι κίνδυνοι αλλά και τα οφέλη του/των φαρμάκου/ων και να 
διενεργείται έτσι αξιόπιστη και αντικειμενική συζήτηση. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να 
εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των ασθενών και η εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός 
φαρμάκου έναντι των οφελών του, λαμβανομένων υπόψη όλων των διαθέσιμων στοιχείων. 

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 ια – παράγραφος 2 – εδάφιο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση διεξαγωγής δημόσιας 
ακρόασης, δημοσιεύεται προκαταρκτική 
έκθεση μετά το πέρας αυτής.

Αιτιολόγηση

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση 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 

διαγράφεται
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άρθρο 11 στοιχείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα) της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω απαίτηση 
εφαρμόζεται στην άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας 
από την ανανέωση της εν λόγω άδειας ή 
από τη λήξη περιόδου τριών ετών που 
αρχίζει να υπολογίζεται από αυτή την 
ημερομηνία, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη περίληψης των ουσιωδών πληροφοριών είναι περιττή (καθώς οι σημαντικές 
πληροφορίες συνοψίζονται ήδη στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος), ενδέχεται 
να προκαλέσει σύγχυση στους ασθενείς (καθώς θα μπορούσαν να παραβλέψουν σημαντικές 
πληροφορίες που αναγράφονται στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος αλλά όχι 
στην περίληψη ουσιωδών πληροφοριών) και μπορεί να καταστήσει το πληροφοριακό υλικό 
δυσανάγνωστο (για παράδειγμα, στην περίπτωση δημοσίευσης φύλλων οδηγιών σε πολλές 
γλώσσες). 

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ωσότου ο Οργανισμός διασφαλίσει τη 
λειτουργικότητα της βάσης δεδομένων 
Eudravigilance, όλες οι περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια υποβάλλονται επίσης στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές των χωρών όπου 
το φάρμακο έχει λάβει άδεια 
κυκλοφορίας.
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