
AM\803594EL.doc PE438.448v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2008/0260(COD)

3.2.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
23 - 74

Σχέδιο γνωμοδότησης
Claude Turmes
(PE431.039v01-00 - PA799721)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακoεπαγρύπνηση, της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
(COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
(COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))



PE438.448v01-00 2/44 AM\803594EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\803594EL.doc 3/44 PE438.448v01-00

EL

Τροπολογία 23
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων1, 
1 ΕΕ C 229 της 23.9.2009, σ. 19.

Or. en

Τροπολογία 24
Antonyia Parvanova

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 

(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, τα οποία επισημαίνονται με 
αντίστοιχη επεξηγηματική πρόταση στην 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών για τον 
ασθενή, 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 
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Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

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»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ειδικής ένδειξης για τα φάρμακα που αποτελούν αντικείμενο μετεγκριτικής μελέτης θα 
βοηθήσει τόσο τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας όσο και τους ασθενείς να αναγνωρίζουν 
τα νέα φάρμακα που τελούν υπό λεπτομερή παρακολούθηση, και θα τους ευαισθητοποιήσει 
περαιτέρω, ώστε να αναφέρουν κάθε ενδεχόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια.

Τροπολογία 25
Anja Weisgerber

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 

(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 
διαρκώς στην αγορά. Όπως συμβαίνει με 
όλα τα φάρμακα, 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 
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(εφεξής «ο Οργανισμός»). Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα τήρησης των φαρμακευτικών αγωγών, το οποίο έχει σοβαρές 
συνέπειες στην υγεία των ασθενών και επιβαρύνει τα εθνικά συστήματα υγείας.  Η χρήση τόσο 
εμφατικής διατύπωσης θα μπορούσε να αποτρέψει περαιτέρω τους ασθενείς από την τήρηση 
των φαρμακευτικών αγωγών, και θα μπορούσε να επηρεάσει εμμέσως την αναφορά πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν 
όλες τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τροπολογία 26
Philippe Juvin

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 
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.

διαγράφεται

Or. fr

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). 



PE438.448v01-00 6/44 AM\803594EL.doc

EL

Τροπολογία 27
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να εξασφαλιστεί η στενή 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, η 
εντολή της ομάδας συντονισμού που 
συστάθηκε με το άρθρο 27 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να 
συμπεριλάβει την εξέταση θεμάτων που 
σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
όλων των φαρμάκων που εγκρίνονται από 
τα κράτη μέλη. Για την εκτέλεση των νέων 
καθηκόντων της, η ομάδα συντονισμού 
πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της 
θέσπισης σαφών κανόνων όσον αφορά την 
απαιτουμένη εμπειρογνωμοσύνη, την 
έκδοση γνωμών, τη διαφάνεια, την 
ανεξαρτησία και το επαγγελματικό 
απόρρητο των μελών της, καθώς και την 
ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της 
Κοινότητας και των εθνικών φορέων.

(12) Για να εξασφαλιστεί η στενή 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
βάσει της εμπειρογνωμοσύνης που έχει 
συγκεντρωθεί μέσω των συστημάτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης που διατηρούν,
πρέπει να δημιουργηθεί νέα ομάδα 
συντονισμού, επιφορτισμένη ειδικά με τα 
εν λόγω ζητήματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, ώστε να της 
ανατεθεί η εξέταση θεμάτων που 
σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
όλων των φαρμάκων που εγκρίνονται από 
τα κράτη μέλη. Για την εκτέλεση των νέων 
καθηκόντων της, αυτή η νέα ομάδα 
συντονισμού πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσω της θέσπισης σαφών 
κανόνων όσον αφορά την απαιτουμένη 
εμπειρογνωμοσύνη, την έκδοση γνωμών, 
τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία και το 
επαγγελματικό απόρρητο των μελών της, 
καθώς και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ 
της Κοινότητας και των εθνικών φορέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη νέα δομή του Οργανισμού, που διαχωρίζει αυστηρώς τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση από τις άδειες κυκλοφορίας. 
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Τροπολογία 28
Philippe Juvin

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.

Or. fr

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 ανάλυση της επικινδυνότητας 
χωριστά. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι, ωστόσο, «κάθε ζήτημα φαρμακοεπαγρύπνησης 
σχετικά με τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (πρόταση κανονισμού, άρθρο 
1 παράγραφος 12).

Τροπολογία 29
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να ενισχυθεί περισσότερο ο 
συντονισμός των πόρων μεταξύ των 
κρατών μελών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να αναθέσουν ορισμένα 
καθήκοντα φαρμακοεπαγρύπνησης σε 

(17) Για να ενισχυθεί η εμπειρογνωμοσύνη 
όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνυση σε 
κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύουν 
τις ομάδες τους σε συνεργασία με 
ειδικευμένες ομάδες άλλου κράτους 
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άλλο κράτος μέλος. μέλους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα έπρεπε να μπορούν να μετακυλύουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τροπολογία 30
Philippe Juvin

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 
προϊόντα, όταν υπάρχει ανάγκη 
αξιολόγησης του κινδύνου τους ή 
επανεξέτασης της επάρκειας των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα.

(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 
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.
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Or. fr

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 31
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
επαρκώς από τις εθνικές αρμόδιες αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Πρέπει να είναι 
μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής 
χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης μέσω της 
είσπραξης τελών. Εντούτοις, η διαχείριση 
των εν λόγω κεφαλαίων που θα 
συγκεντρωθούν πρέπει να είναι υπό τον 
μόνιμο έλεγχο των εθνικών αρμόδιων 
αρχών, για να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία τους.

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
επαρκώς από τις εθνικές αρμόδιες αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Πρέπει να είναι 
μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής 
χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης μέσω της έμμεσης
είσπραξης συμπληρωματικών πόρων. 
Εντούτοις, η διαχείριση των εν λόγω 
κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν πρέπει 
να είναι υπό τον μόνιμο έλεγχο των 
εθνικών αρμόδιων αρχών, για να 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης οικονομική ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμη η αποφυγή της είσπραξης άμεσων τελών 
που μπορούν να δημιουργήσουν σχέση «πληρωμής για παρεχόμενες υπηρεσίες».
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Τροπολογία 32
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
3α:
«3α. περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·»
β)  προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«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>".»

Or. fr

Αιτιολόγηση

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Τροπολογία 33
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής: 3. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
3α:

α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«(3α) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·
β)  προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«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>".»

«Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, 
το φυλλάδιο πρέπει να περιλαμβάνει την 
ακόλουθη δήλωση: "Το φάρμακο αυτό 
τελεί υπό μετεγκριτική παρακολούθηση 
ασφαλείας. 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>".

Or. en

Αιτιολόγηση

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
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be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Τροπολογία 34
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11

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: 
"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>"».

«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 έχει αποδειχθεί 
ωφέλιμο για ασθενείς με την πάθησή σας. 
Όπως όλα τα φάρμακα, τελεί υπό 
παρακολούθηση ασφαλείας. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>"».

Or. en

Αιτιολόγηση

Για φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
κανονισμού και των οποίων η άδεια υπόκειται σε ειδικούς όρους, η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος πρέπει να αναφέρει ότι το φάρμακο τελεί υπό παρακολούθηση 
ασφαλείας και όχι υπό εντατική παρακολούθηση. Η χρήση τόσο εμφατικής διατύπωσης θα 
μπορούσε να αποτρέψει περαιτέρω τους ασθενείς από την τήρηση των φαρμακευτικών αγωγών, 
και θα μπορούσε να επηρεάσει εμμέσως την αναφορά πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών 
φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι ασθενείς και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν όλες τις πιθανές 
ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Τροπολογία 35
Ashley Fox

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό άρθρο δεν πρέπει να επιτρέψει τη γενίκευση της χορήγησης αδειών κυκλοφορίας 
χωρίς να πληρούνται όλα τα κριτήρια, παρόμοιων με τις άδειες κυκλοφορίας που χορηγούνται 
υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις βάσει του άρθρου 22. 

Τροπολογία 37
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 22 - παράγραφος 3

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 αμέσως, μαζί με 
τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες 
εκπλήρωσής τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 38
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 22 α (νέο)

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 

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 



AM\803594EL.doc 15/44 PE438.448v01-00

EL

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.

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 
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. 

2. Η αρμόδια εθνική αρχή δίνει στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας τη 
δυνατότητα να παρουσιάσει εξηγήσεις 
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 
διαφοροποιείται ώστε να συμπεριληφθεί η 
απαίτηση ως όρος υπό τον οποίο 
χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας, το δε 
σύστημα διαχείρισης του κινδύνου 
επικαιροποιείται αναλόγως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 39
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 - παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Συνιστάται ομάδα συντονισμού για 
τους ακόλουθους σκοπούς:

«1. Συγκροτούνται δύο ομάδες 
συντονισμού:

α) ομάδα συντονισμού για τις αμοιβαίες 
αναγνωρίσεις και τις αποκεντρωμένες 
διαδικασίες, η οποία θα επιτελεί τα 
ακόλουθα καθήκοντα:

α) εξέταση κάθε ζητήματος σχετικού με 
την άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου σε 
δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο 4·

i) εξέταση κάθε ζητήματος σχετικού με την 
άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου σε δύο 
ή περισσότερα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο 4·

β)  εξέταση ζητημάτων σχετικών με την 
φαρμακοεπαγρύπνηση των φαρμάκων 
που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα άρθρα 107γ, 107ε, 107ζ, 
107ιβ και 107ιη·

γ) εξέταση ζητημάτων σχετικών με τις 
τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που χορηγούν τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1.

ii) εξέταση ζητημάτων σχετικών με τις 
τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που χορηγούν τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1, 
εξαιρουμένου κάθε ζητήματος σχετικού 
με τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω 
ομάδας συντονισμού.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω 
ομάδας συντονισμού.

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 της,
η ομάδα συντονισμού για τις αμοιβαίες 
αναγνωρίσεις και τις αποκεντρωμένες 
διαδικασίες επικουρείται από την
Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.»

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 40
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 - παράγραφος 1 - στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ομάδα συντονισμού για την εκτίμηση 
της επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η οποία θα 
επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

i) εξέταση ζητημάτων σχετικών με την 
φαρμακοεπαγρύπνηση ως προς τα 
φάρμακα που εγκρίνονται από τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 107γ, 107ε, 
107ζ, 107ιβ και 107ιη·

ii) εξέταση ζητημάτων σχετικών με τις 
τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που χορηγούν τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 1, σε σχέση με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω 
ομάδας συντονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη νέα δομή του Οργανισμού, που διαχωρίζει αυστηρώς τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση από τις άδειες κυκλοφορίας. 
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Τροπολογία 41
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 - παράγραφος 1 - εδάφιο 3

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 
που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 
1 στοιχείο αα) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.»

Or. fr

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 ανάλυση της επικινδυνότητας 
χωριστά. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι, ωστόσο, «κάθε ζήτημα φαρμακοεπαγρύπνησης 
σχετικά με τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (πρόταση κανονισμού, άρθρο 
1 παράγραφος 12). Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο το κείμενο της 
πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 42
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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«Τα μέλη της ομάδας συντονισμού και οι 
εμπειρογνώμονες, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, βασίζονται στους 
επιστημονικούς και κανονιστικούς πόρους 
που διαθέτουν οι εθνικοί φορείς 
χορήγησης αδειών κυκλοφορίας. Κάθε 
εθνική αρμόδια αρχή παρακολουθεί το 
επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των 
αξιολογήσεων που διενεργούνται και 
διευκολύνει τις δραστηριότητες των μελών 
της ομάδας συντονισμού και των 
εμπειρογνωμόνων που ορίζει.

«Τα μέλη των ομάδων συντονισμού και οι 
εμπειρογνώμονες, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, βασίζονται στους 
επιστημονικούς και κανονιστικούς πόρους 
που διαθέτουν οι εθνικοί φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι αντιστοίχως με τη 
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και τη
φαρμακοεπαγρύπνηση. Κάθε εθνική 
αρμόδια αρχή παρακολουθεί το επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης των αξιολογήσεων 
που διενεργούνται και διευκολύνει τις 
δραστηριότητες των μελών των ομάδων
συντονισμού και των εμπειρογνωμόνων 
που ορίζει.

Το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 εφαρμόζεται στην ομάδα
συντονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια και 
την ανεξαρτησία των μελών της.»

Το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 εφαρμόζεται στις ομάδες
συντονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια και 
την ανεξαρτησία των μελών τους.

Τα μέλη τους δεν μπορούν να 
συμμετέχουν ταυτοχρόνως και στις δύο 
ομάδες συντονισμού. 

Τα μέλη της ομάδας συντονισμού για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης είναι 
ιεραρχικώς ανεξάρτητα από τις εθνικές 
αρχές που είναι αρμόδιες για την 
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Ο διευθύνων σύμβουλος του 
Οργανισμού ή ο εκπρόσωπός του και οι 
εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις 
συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού.

«4. Ο διευθύνων σύμβουλος του 
Οργανισμού ή ο εκπρόσωπός του και οι 
εκπρόσωποι της Επιτροπής έχουν το 
δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις 
συνεδριάσεις των ομάδων συντονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 44
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέλη της ομάδας συντονισμού 
εξασφαλίζουν ότι υπάρχει κατάλληλος 
συντονισμός μεταξύ των καθηκόντων της 
εν λόγω ομάδας και των εργασιών των 
αρμόδιων εθνικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμβουλευτικών φορέων που ενέχονται 
στη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.

5. Τα μέλη των ομάδων συντονισμού 
εξασφαλίζουν ότι υπάρχει κατάλληλος 
συντονισμός μεταξύ των καθηκόντων της 
ομάδας τους και των εργασιών των 
αρμόδιων εθνικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων αντιστοίχως των 
συμβουλευτικών φορέων που ενέχονται 
στη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και 
αυτών που ενέχονται στην 
παρακολούθηση των φαρμάκων. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη νέα δομή του Οργανισμού, που διαχωρίζει αυστηρώς τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση από τις άδειες κυκλοφορίας. 
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Τροπολογία 45
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά 
στην παρούσα οδηγία, η ομάδα
συντονισμού καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια να λαμβάνει αποφάσεις με 
ομοφωνία. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί 
ομοφωνία, υπερισχύει η πλειοψηφία των 
μελών.

6. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά 
στην παρούσα οδηγία, οι ομάδες
συντονισμού καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια να λαμβάνουν αποφάσεις με 
ομοφωνία. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί 
ομοφωνία, υπερισχύει η πλειοψηφία των 
μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 46
Bernadette Vergnaud

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 
από τις λεπτομέρειες και τις 
αιτιολογήσεις των ψήφων, 
περιλαμβανομένων των απόψεων της 
μειοψηφίας, δημοσιοποιούνται κατά τη 
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διάρκεια του μήνα που έπεται της 
συνεδρίασης».

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 47
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Το άρθρο 59 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο 
αα):
«αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·»
β)  Προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο 
και τρίτο εδάφιο:
«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε τετραγωνίδιο με 
μαύρο πλαίσιο. Οποιοδήποτε νέο ή 
τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με μαύρα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 
σύμβολο «�» και το κείμενο "Νέα 
πληροφορία".
Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση:  "Το 
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φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>".»

Or. fr

Αιτιολόγηση

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Τροπολογία 48
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 59 παράγραφος 1 τροποποιείται 
ως εξής:

Το άρθρο 59 παράγραφος 1 τροποποιείται 
ως εξής: 

α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο 
αα):

α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο 
αα):

«αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·»
β) Προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο:
«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο αα) του πρώτου εδαφίου 
παρουσιάζονται σε τετραγωνίδιο με 
μαύρο πλαίσιο. Οποιοδήποτε νέο ή 
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τροποποιημένο κείμενο πρέπει, για 
χρονικό διάστημα ενός έτους, να 
παρουσιάζεται σε κείμενο με μαύρα 
στοιχεία του οποίου θα προηγείται το 
σύμβολο � και το κείμενο "Νέα 
πληροφορία". 
Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 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>".»

«(αα) Για τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη 
περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: "Το 
φάρμακο αυτό τελεί υπό μετεγκριτική
παρακολούθηση ασφαλείας. 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>".»

Or. en

Αιτιολόγηση

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Τροπολογία 49
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1



AM\803594EL.doc 25/44 PE438.448v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η 
ακόλουθη πρόσθετη δήλωση:

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
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>". 

"Το φάρμακο αυτό έχει αποδειχθεί 
ωφέλιμο για ασθενείς με την πάθησή σας. 
Όπως όλα τα φάρμακα, τελεί υπό
παρακολούθηση ασφαλείας. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στον επαγγελματία του 
τομέα της υγείας που σας παρακολουθεί ή
στο/στη <ονομασία και διαδικτυακή 
διεύθυνση της αρμόδιας εθνικής αρχής>".

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα τήρησης των φαρμακευτικών αγωγών, το οποίο έχει σοβαρές 
συνέπειες στην υγεία των ασθενών και επιβαρύνει τα εθνικά συστήματα υγείας.  Η χρήση τόσο 
εμφατικής διατύπωσης θα μπορούσε να αποτρέψει τους ασθενείς από την τήρηση των 
φαρμακευτικών αγωγών, και θα μπορούσε να επηρεάσει εμμέσως την αναφορά πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

Τροπολογία 50
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 65, προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο ζ):

Στο άρθρο 65 προστίθενται τα ακόλουθα 
στοιχεία ζ) και ζα):

«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).»

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 51
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 20
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
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).»

Or. fr

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). 
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Τροπολογία 52
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 – 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 γιατροί, 
οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, 
καθώς και οι ασθενείς, να αναφέρουν τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στην 
αρμόδια εθνική αρχή ή στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να καταστεί πιο διαφανές, πρέπει δε να ενισχυθεί η 
συμμετοχή των ασθενών σε αυτό.

Τροπολογία 53
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάσει 
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος 
τίτλου σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτό 
συμφωνήσει εγγράφως.

Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να 
μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του έχουν 
ανατεθεί δυνάμει του παρόντος τίτλου.
Δύναται να ζητήσει να του παρασχεθεί 
κατάρτιση και συνδρομή από άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον αυτό συμφωνήσει 
εγγράφως.

Το μεταβιβάζον κράτος μέλος πληροφορεί Το κράτος μέλος που ζητεί και το κράτος 
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εγγράφως την Επιτροπή, τον Οργανισμό 
και όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά 
με τη μεταβίβαση. Το μεταβιβάζον 
κράτος μέλος και ο Οργανισμός 
δημοσιοποιούν αυτές τις πληροφορίες.

μέλος που παρέχει κατάρτιση υποβάλλουν 
λεπτομερές σχέδιο κατάρτισης και 
συνδρομής, συνοδευόμενο από σχετικό 
προϋπολογισμό, στην Επιτροπή και στον 
Οργανισμό, οι οποίοι προβαίνουν στη 
χρηματοδότησή του μέσω των δημόσιων 
πόρων της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα έπρεπε να μπορούν να μετακυλύουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τροπολογία 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση της χρηματοδότησης που 
προορίζεται για τις σχετικές με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση δραστηριότητες, η 
λειτουργία των δικτύων κοινοποίησης και 
η επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησίας τους.

Οι σχετικές με τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
δραστηριότητες, η λειτουργία των δικτύων 
κοινοποίησης και η επιτήρηση της αγοράς 
λαμβάνουν επαρκή δημόσια
χρηματοδότηση, ανάλογη των 
ανατεθειμένων καθηκόντων. Η 
διαχείριση των πόρων που προορίζονται 
για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων αυτών τελεί υπό τον 
διαρκή έλεγχο των εθνικών αρμόδιων 
αρχών, για να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία τους.

Το πρώτο εδάφιο δεν αποκλείει την 
είσπραξη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των τελών που χρεώνονται στους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας για την 
εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων.

Το πρώτο εδάφιο δεν αποκλείει την 
έμμεση είσπραξη συμπληρωματικών 
πόρων για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων αυτών από τις εθνικές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται πλήρως η ανεξαρτησία 
τους.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης οικονομική ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμη η αποφυγή της είσπραξης άμεσων τελών 
που μπορούν να δημιουργήσουν σχέση «πληρωμής για παρεχόμενες υπηρεσίες».

Τροπολογία 55
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία·

(1) συνοπτική παρουσίαση των 
συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου για 
φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία·

Or. en

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 56
Ashley Fox

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί και 
διατηρεί εθνική δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων, η οποία 
διασυνδέεται με την ευρωπαϊκή δικτυακή 

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί και 
διατηρεί εθνική δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων, η οποία 
διασυνδέεται με την ευρωπαϊκή δικτυακή 
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πύλη για την ασφάλεια των φαρμάκων που 
καθιερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Μέσω 
των εθνικών δικτυακών πυλών για την 
ασφάλεια των φαρμάκων, τα κράτη μέλη 
δημοσιοποιούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

πύλη για την ασφάλεια των φαρμάκων που 
καθιερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Μέσω 
των εθνικών δικτυακών πυλών για την 
ασφάλεια των φαρμάκων, τα κράτη μέλη 
δημοσιοποιούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 (1) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία·

(1) συνοπτική παρουσίαση των 
συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου για 
φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις εθνικές δικτυακές πύλες για την ασφάλεια πρέπει να παρουσιάζονται με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Τα τεχνικά έγγραφα πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική και 
εκλαϊκευμένη μορφή. Στις εθνικές πύλες για την ασφάλεια 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 57
Anja Weisgerber

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 που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 και περιλαμβάνει φάρμακα των 
οποίων η άδεια υπόκειται σε όρους ή 
απαιτήσεις·

Or. en

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 
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πληροφορίες που συμβάλλουν στην ασφαλή χρήση των φαρμάκων: για το λόγο αυτό θα πρέπει 
να τίθεται στη διάθεση του κοινού το φύλλο οδηγιών. 

Τροπολογία 58
Ashley Fox

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 που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 και περιλαμβάνει φάρμακα των 
οποίων η άδεια υπόκειται σε όρους ή 
απαιτήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις εθνικές δικτυακές πύλες για την ασφάλεια πρέπει να παρουσιάζονται με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Τα τεχνικά έγγραφα πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική και 
εκλαϊκευμένη μορφή. Στις εθνικές πύλες για την ασφάλεια 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 59
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 – σημείο 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις εθνικές δικτυακές πύλες για την ασφάλεια πρέπει να παρουσιάζονται με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Τα τεχνικά έγγραφα πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική και 
εκλαϊκευμένη μορφή. Στις εθνικές πύλες για την ασφάλεια 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 60
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) σύντομο ιστορικό των 
τροποποιήσεων των πληροφοριών για το 
προϊόν.
Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται 
στις δικτυακές πύλες για την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
αναφέρονται στα σημεία 1 έως 3α του 
παρόντος άρθρου, παρουσιάζονται με 
τρόπο κατανοητό για το κοινό. Οι 
πληροφορίες για την ασφάλεια και τους 
δυνητικούς κινδύνους ενός φαρμάκου 
παρέχονται στο πλαίσιο της συνολικής 
αποδεδειγμένης ωφέλειάς του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις εθνικές δικτυακές πύλες για την ασφάλεια πρέπει να παρουσιάζονται με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Τα τεχνικά έγγραφα πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική και 
εκλαϊκευμένη μορφή. Στις εθνικές πύλες για την ασφάλεια 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 61
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 – σημείο 3α (νέο) και σημείο 3β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

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. 
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Τροπολογία 62
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ο Οργανισμός ή οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές δημοσιοποιούν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3, οποιοδήποτε 
στοιχείο προσωπικού ή εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα διαγράφεται, 
εκτός αν η δημοσιοποίησή του είναι 
αναγκαία για την προστασία της δημόσιας 
υγείας.

4. Όταν ο Οργανισμός ή οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές δημοσιοποιούν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3, οποιοδήποτε 
στοιχείο προσωπικού ή εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα διαγράφεται, 
σε συνεννόηση με τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, εκτός αν η δημοσιοποίησή 
του είναι αναγκαία για την προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεννόηση με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, προκειμένου 
να μην δημοσιοποιούνται εκ παραδρομής πληροφορίες εμπιστευτικού, από εμπορική άποψη, 
χαρακτήρα. 

Τροπολογία 63
Philippe Juvin

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 

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 
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επαγγελματίες του τομέα της υγείας είτε 
εντοπίζεται στο πλαίσιο μετεγκριτικής 
μελέτης ασφάλειας.

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– είτε η 
ανεπιθύμητη ενέργεια αυτή
γνωστοποιείται αυθόρμητα από ασθενείς ή 
από επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
είτε εντοπίζεται στο πλαίσιο μετεγκριτικής 
μελέτης ασφάλειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της «ανεπιθύμητης ενέργειας» στις 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 κατανόηση 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 64
Philippe Juvin

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.

Or. fr
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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.

Τροπολογία 65
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
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») πληροφορίες σχετικά με 
όλες τις σοβαρές εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται 
στην Κοινότητα και σε τρίτες χώρες –
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–
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 

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
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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.

εμφανίζονται στην Κοινότητα –
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–
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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της «ανεπιθύμητης ενέργειας» στις 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 κατανόηση 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 66
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107α – παράγραφος 1 – εδάφιο 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 και 
από ασθενείς, διευκρινίζοντας εάν 
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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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της «ανεπιθύμητης ενέργειας» στις 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 κατανόηση 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 67
Philippe Juvin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εν λόγω 
ανεπιθύμητες ενέργειες γνωστοποιούνται 
μέσω των εθνικών δικτυακών πυλών για 
την ασφάλεια των φαρμάκων ή με κάθε 
άλλο πρόσφορο μέσο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 68
Philippe Juvin

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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της έννοιας της «ανεπιθύμητης ενέργειας» στις 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 κατανόηση 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.
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Τροπολογία 69
Philippe Juvin

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:

Or. fr

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 70
Antonyia Parvanova

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

εκτίμηση της επικινδυνότητας 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. 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 επιτροπή φαρμάκων ή την ομάδα 
συντονισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας 
για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, 
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
107ιβ.

Or. en

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 71
Philippe Juvin

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 

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

σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης, 
δύναται να διεξαγάγει δημόσια ακρόαση
στο πλαίσιο μιας ανάλυσης 
οφέλους/κινδύνου. 

Or. fr

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 72
Philippe Juvin

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.

Or. fr

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.
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Τροπολογία 73
Philippe Juvin

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 
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.

διαγράφεται

Or. fr

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). 
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Τροπολογία 74
Συλβάνα Ράπτη

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 πρέπει επίσης να υποβάλλονται 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές των χωρών 
όπου το φάρμακο έχει λάβει άδεια 
κυκλοφορίας.

Or. en


