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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού που τροποποιεί, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
τα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726 /2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και 
εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική 
χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων έχει ως σκοπό να παράσχει 
ένα σαφές πλαίσιο για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, ώστε να μπορούν να επιλέγουν έχοντας γνώση των 
πραγμάτων.

Η ενημέρωση του ασθενούς πρέπει να υπακούει στους εξής τρείς  βασικούς κανόνες

1. να είναι αξιόπιστη: η ενημέρωση του ασθενούς πρέπει να βασίζεται στις πιο 
πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και να αναφέρει σαφώς την προέλευσή της·

2. να είναι ανεξάρτητη: πρέπει να είναι σαφές ποιος παρέχει και ποιος χρηματοδοτεί την 
πληροφόρηση, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν ενδεχόμενες 
συγκρούσεις συμφερόντων·

3. να απευθύνεται προς ένα κοινό μη ειδικών: η ενημέρωση να είναι ευκόλως κατανοητή 
και αξιολογήσιμη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών 
(ηλικία, πολιτιστικές διαφορές και να είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ).

 Ο προτεινόμενος κανονισμός εισάγει ένα νομικό πλαίσιο ώστε η φαρμακευτική 
βιομηχανία να μπορεί να παρέχει ενημέρωση στον καταναλωτή. Το ζήτημα που 
τίθεται είναι ποιο  ρόλο θα κληθεί να αναλάβει η φαρμακευτική βιομηχανία στην 
παροχή άμεσης ενημέρωσης στους καταναλωτές σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Οι φαρμακευτικές εταιρίες διαθέτουν 
πληροφορίες μεγάλης αξίας προερχόμενες από τις επιστημονικές τους μελέτες.
Συνεπώς, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή ενημέρωσης για τον 
καταναλωτή. Ωστόσο, οι φαρμακευτικές εταιρίες, ως προμηθευτές, δεν μπορούν 
να θεωρηθούν ως ανεξάρτητοι φορείς ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα, διότι 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

 Η διάκριση μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης δεν είναι σαφής. Οι καταναλωτές 
απαιτούν πηγές ενημέρωσης για την υγεία κατανοητές και ποιοτικές (ειδικότερα 
στο Διαδίκτυο)  για να μπορούν να σταθμίζουν τις επιλογές τους και να λάβουν 
μία απόφαση υπεύθυνη·

 Ο ρυθμιστικός οργανισμός πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για να  εξετάσει την 
ποιότητα και την ανεξαρτησία της ενημέρωσης που παρέχουν οι φαρμακευτικές 
εταιρίες.

 Η βάση δεδομένων της EudraPharm μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
παροχή ενημέρωσης στους καταναλωτές. Πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα οι 
πόροι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
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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

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 η Επιτροπή 
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ανακοίνωση σχετικά με μια 
«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 και ότι, λόγω αυτού, 
έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση άνισης 
πρόσβασης των ασθενών και του κοινού 
στις πληροφορίες για τα φάρμακα. Η 
εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές 
στην ερμηνεία των κοινοτικών κανόνων 
για τη διαφήμιση, καθώς και μεταξύ των 
εθνικών διατάξεων για την ενημέρωση.

(1) Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 η Επιτροπή 
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ανακοίνωση σχετικά με μια 
«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 και ότι, λόγω αυτού, 
έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση άνισης 
πρόσβασης των ασθενών και του κοινού 
στις πληροφορίες για τα φάρμακα. Η 
εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές 
στην ερμηνεία των κοινοτικών κανόνων 
για τη διαφήμιση, καθώς και μεταξύ των 
εθνικών διατάξεων για την ενημέρωση, 
τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για πιο 
σαφή διάκριση μεταξύ διαφήμισης και 
ενημέρωσης.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη σαφήνειας στη διάκριση μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης δημιουργεί στρεβλώσεις 
σ’ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση εντός της ΕΕ, καθώς αφήνει το κοινό έκθετο σε 
διαφορετικές ερμηνείες, λιγότερο ή περισσότερο περιοριστικές, στις οποίες προβαίνουν τα
κράτη μέλη σχετικά με τον ορισμό αυτού που μπορεί ή όχι να θεωρηθεί διαφήμιση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ ορίζει ότι 
ορισμένα είδη πληροφοριών υπόκεινται σε 
έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών πριν από τη διάδοσή τους. 
Πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με μη 
παρεμβατικές επιστημονικές μελέτες ή 
συνοδευτικά μέτρα της πρόληψης και της 
ιατρικής αγωγής ή για πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο 
της πάθησης η οποία αναμένεται να 
προληφθεί ή να θεραπευτεί. Στην 
περίπτωση των φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 
βάσει του τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004, πρέπει επίσης να 
προβλέπεται ότι για ορισμένα είδη 
πληροφοριών διεξάγεται προηγούμενος 
έλεγχος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων (στο εξής «ο Οργανισμός»).

(4) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ ορίζει ότι 
ορισμένα είδη πληροφοριών υπόκεινται σε 
έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών πριν από τη διάθεσή τους. 
Στην περίπτωση των φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση για τα οποία έχει 
χορηγηθεί άδεια βάσει του τίτλου ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, πρέπει 
επίσης να προβλέπεται ότι για ορισμένα 
είδη πληροφοριών διεξάγεται 
προηγούμενος έλεγχος από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων (στο εξής «ο 
Οργανισμός»), καθώς και 
παρακολούθηση από αυτόν των μέτρων 
που πρέπει να λάβει ο παρασκευαστής 
μετά τη γνωστοποίηση παρενεργειών και, 
εν συνεχεία, την άμεση ενημέρωση των 
σχετικών εγγράφων.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία έχει σχέση με τις πληροφορίες που δεν εγκρίνονται από τις 
αρμόδιες αρχές κατά την καταχώριση φαρμακευτικών προϊόντων και είναι στην 
πραγματικότητα συγκαλυμμένες "παρωθητικές πληροφορίες". Οιαδήποτε πληροφορία σχετικά 
με μελέτες περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο οδηγιών για τον ασθενή και στην Περίληψη των 
Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί μέρος του φακέλου καταχώρισης για έγκριση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100ζ 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ, οι 
πληροφορίες για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στο άρθρο 100β στοιχείο δ) 
της εν λόγω οδηγίας ελέγχονται από τον 
Οργανισμό πριν από τη δημοσιοποίησή 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100ζ 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ, οι 
πληροφορίες για τα φάρμακα που 
αναφέρονται στο άρθρο 100β στοιχείο δ) 
της εν λόγω οδηγίας ελέγχονται από τον 
Οργανισμό πριν από τη διάθεση τους, 
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τους. εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές 
εμφανίζονται σε δικτυακό τόπο για τον 
έλεγχο των περιεχομένων του οποίου 
υπεύθυνο είναι, σύμφωνα με το άρθρο 
100 της οδηγίας 2001/83/EΚ, ένα κράτος 
μέλος.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 100 της οδηγίας 2001/83/EΚ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποβάλλει 
στον Οργανισμό «μακέτα» των 
πληροφοριών που πρόκειται να 
δημοσιοποιηθούν.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποβάλλει 
στον Οργανισμό «μακέτα» των 
πληροφοριών που πρόκειται να διατεθούν.

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία αυτή πρέπει να έχει ως βασική προτεραιότητα τον ασθενή. Πληροφορίες μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με φάρμακα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται στους 
ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την "αρχή της 
ζήτησης", κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις 
χρειάζονται (σε αντίθεση προς την "αρχή της προτροπής" κατά την οποία οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις 3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις 
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υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 
2001/83/EΚ εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης. Αν ο 
Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 60 
ημερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και μπορούν να 
δημοσιευτούν.

υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 
2001/83/EΚ εντός 120 ημερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης, 
αιτιολογώντας δεόντως την απόφασή του. 
Αν ο Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 120 
ημερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και μπορούν να 
δημοσιευτούν.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα προσδώσει μεγαλύτερη 
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαδικασία εκπόνησης της ενημέρωσης. Η διεύρυνση 
της προθεσμίας για την σιωπηρή αποδοχή των προς δημοσίευση πληροφοριών από 60 σε 120 
ημέρες θα προσφέρει στον Οργανισμό καλύτερες συνθήκες προκειμένου να λάβει σαφή θέση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο Οργανισμός απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες και ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας πιστεύει ότι οι 
αντιρρήσεις δεν δικαιολογούνται, ο 
Οργανισμός επιτρέπει στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήματός 
του, να υποστηρίζει τα επιχειρήματά του, 
είτε γραπτώς και/ή μέσω ακροαματικής 
διαδικασίας που θα διεξαχθεί εντός 30 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
μιας τέτοιας αίτησης από τον Οργανισμό.  
Ο Οργανισμός δικαιολογεί την απάντησή 
του εντός 30 εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της αιτιολογημένης δήλωσης 
του αιτούντος.

Αιτιολόγηση

Για μεγαλύτερη διαφάνεια της διαδικασίας πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαδικασίας 
αντιπαράθεσης.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 57, παράγραφος 1, το 
σημείο μ) αντικαθίσταται από τα εξής:

μ) δημιουργεί μία τράπεζα δεδομένων 
περί φαρμάκων, προσπελάσιμη στο 
κοινό, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
ΕΕ, και εξασφαλίζει την ενημέρωση και 
τη διαχείρισή της ανεξάρτητα από τα 
εμπορικά συμφέροντα των 
φαρμακευτικών εταιριών· η τράπεζα 
δεδομένων διευκολύνει την εξεύρεση 
πληροφοριών που έχουν ήδη εγκριθεί 
για να περιληφθούν στο φύλλο οδηγιών 
που περιέχεται στη συσκευασία· η 
τράπεζα δεδομένων περιλαμβάνει τμήμα 
φαρμάκων που μπορούν να χορηγηθούν 
σε παιδιά· οι πληροφορίες που 
προορίζονται για το κοινό πρέπει να 
συντάσσονται κατά τρόπο κατάλληλο 
και κατανοητό, απευθυνόμενες σε κοινό 
μη ειδικών·

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στον τομέα της ενημέρωσης 
του κοινού σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή είναι θεμελιώδης για 
μια ποιοτική ενημέρωση προσιτή σε όλους τους πολίτες επί ίσοις όροις. Η διαχείριση της 
τράπεζας δεδομένων για την πληροφόρηση του κοινού πρέπει να υπακούει σε κριτήρια 
ανεξαρτησίας της ενημέρωσης που περιέχεται σε αυτήν.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το άρθρο 57, παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το εξής:
"2. Η τράπεζα δεδομένων που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, σημείο 
μ) περιέχει ιδίως τη συνοπτική 
περιγραφή των χαρακτηριστικών των 
προϊόντων, το φύλλο οδηγιών για τον 
ασθενή ή για το χρήστη και τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην 
επισήμανση. Η τράπεζα δεδομένων 
αναπτύσσεται σταδιακά και αφορά κατά 
προτεραιότητα τα φάρμακα που 
λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού καθώς και τα 
φάρμακα που λαμβάνουν άδεια 
κυκλοφορίας δυνάμει του Τίτλου III, 
Κεφάλαιο 4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 
του Τίτλου III, Κεφάλαιο 4 της οδηγίας 
2001/82/ΕΚ. Η τράπεζα δεδομένων 
επεκτείνεται […] ώστε να περιλάβει 
οποιοδήποτε φάρμακο διατίθεται στην 
αγορά στην Κοινότητα.
Η τράπεζα περιλαμβάνει επίσης, εφόσον 
απαιτείται, αναφορές σε δεδομένα 
σχετικά με κλινικές δοκιμές οι οποίες 
είτε διενεργούνται είτε έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί και περιλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων κλινικών δοκιμών του 
άρθρου 11 της οδηγίας 2001/20/ΕΚ. Η 
Επιτροπή εκδίδει, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
τους τομείς δεδομένων που θα 
μπορούσαν να περιληφθούν και που 
είναι προσπελάσιμες από το κοινό.
Η εν λόγω βάση δεδομένων πρέπει να 
προωθείται δραστήρια στους ευρωπαίους 
πολίτες. Οι πληροφορίες που 
υποβάλλονται από τους κατόχους άδειας 
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κυκλοφορίας που έχει εγκριθεί από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
αποστέλλονται στον Οργανισμό και να 
συμπεριλαμβάνονται στη βάση 
δεδομένων που διατίθενται στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων πρέπει να είναι γνωστή στο κοινό ως προνομιακή πηγή αντικειμενικής 
ενημέρωσης. Προς τούτο, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι ίδιος ο ΕΟΦ πρέπει να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση της.
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