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Tροπολογία 8
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η 
εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται 
από ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης.

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Σχέσης Κινδύνου-
Οφέλους στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η εν λόγω 
επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

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



PE438.462v02-00 4/25 AM\804884EL.doc

EL

Tροπολογία 9
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης. 
Η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να 
απαρτίζεται από ανεξάρτητους 
επιστημονικούς εμπειρογνώμονες με 
γνώσεις σε θέματα ασφάλειας των 
φαρμάκων, μεταξύ άλλων, σε θέματα 
εντοπισμού, εκτίμησης, ελαχιστοποίησης 
και γνωστοποίησης του κινδύνου, και σε 
θέματα σχεδιασμού μετεγκριτικών 
μελετών ασφάλειας και ελέγχου 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η εν λόγω 
επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 10
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Με σκοπό να δίνονται εναρμονισμένες 
απαντήσεις, σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
στις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια 
των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, η 

διαγράφεται
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Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης θα 
πρέπει να παρέχει υποστήριξη στην 
επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση και στην ομάδα συντονισμού που 
συστάθηκε βάσει της οδηγίας 2001/83/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, 
για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης. Ωστόσο, για λόγους 
συνέπειας και συνέχειας των εκτιμήσεων, 
την τελική ευθύνη για την εκτίμηση 
κινδύνου-οφέλους των φαρμάκων 
ανθρώπινης χρήσης που εγκρίνονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν, 
αφενός, η επιτροπή φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση του Οργανισμού και, 
αφετέρου, οι αρμόδιες αρχές για τη 
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας.

Or. fr

Τροπολογία 11
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, ενώ ο 

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται διαρκώς στην αγορά. 
Όπως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα, οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
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Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος.

ενέργειες αυτών των φαρμάκων, ενώ ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος.

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 της 
φαρμακευτικής αγωγής 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 θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν 
όλες τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Tροπολογία 12
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, 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).»

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο της πρότασης κανονισμού.
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Tροπολογία 13
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνέπεια του αυστηρού διαχωρισμού μεταξύ δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης και 
αδειών κυκλοφορίας. 

Τροπολογία 14
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός καταρτίζει και δημοσιοποιεί 
κατάλογο φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 
που υπόκεινται σε εντατική 
παρακολούθηση. 

Ο Οργανισμός καταρτίζει και δημοσιοποιεί 
κατάλογο φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος δραστικών ουσιών και φαρμάκων που υπόκεινται σε ειδικούς όρους και 
απαιτήσεις  δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη «που υπόκεινται σε εντατική 
παρακολούθηση», διότι δεν θα πρέπει διαφορετικά φάρμακα να υπόκεινται σε διαφορετικό 
επίπεδο παρακολούθησης και η χρήση τόσο εμφατικής διατύπωσης θα μπορούσε να αποτρέψει 
περαιτέρω τους ασθενείς από την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής.

Tροπολογία 15
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. fr

Τροπολογία 16
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 26 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 17
Ashley Fox

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) τον κατάλογο των φαρμάκων που
υπόκεινται σε εντατική παρακολούθηση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
παρόντος κανονισμού·

(4) τον κατάλογο που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού και 
περιλαμβάνει φάρμακα των οποίων η 
άδεια υπόκειται σε όρους ή απαιτήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις εθνικές δικτυακές πύλες για την ασφάλεια θα πρέπει να παρουσιάζονται με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Τα τεχνικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική και 
εκλαϊκευμένη μορφή. Στις εθνικές πύλες για την ασφάλεια θα πρέπει να δημοσιεύονται επίσης 
το φύλλο οδηγιών και η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, καθώς περιέχουν 
βασικές πληροφορίες για τη χρήση των φαρμάκων οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
ασφαλή τους χρήση.
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Τροπολογία 18
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) τον κατάλογο των φαρμάκων που 
υπόκεινται σε εντατική παρακολούθηση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
παρόντος κανονισμού·

(4) τον κατάλογο που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού και 
περιλαμβάνει φάρμακα των οποίων η 
άδεια υπόκειται σε όρους ή απαιτήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 19
Ashley Fox

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 26 – σημείο 4 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται 
στις δικτυακές πύλες για την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών που 
αναφέρονται στα σημεία 1 έως 4β του 
παρόντος άρθρου, παρουσιάζονται με 
τρόπο κατανοητό για το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 22
Ashley Fox

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 23
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 26 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Συμπεράσματα αξιολογήσεων, 
συστάσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις 
των επιτροπών που αναφέρονται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
αα) του παρόντος κανονισμού και της 
ομάδας συντονισμού, των εθνικών 
αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής στο 
πλαίσιο των διαδικασιών των άρθρων 28, 
28α και 28β του παρόντος κανονισμού και 
των τμημάτων 2 και 3 του Κεφαλαίου 3 
του Τίτλου ΙΧ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

(10) Συμπεράσματα αξιολογήσεων, 
συστάσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις 
των επιτροπών που αναφέρονται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχεία α) και 
αα) του παρόντος κανονισμού και της 
ομάδας συντονισμού, των εθνικών 
αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής στο 
πλαίσιο των διαδικασιών των άρθρων 28, 
28α και 28β του παρόντος κανονισμού και 
των τμημάτων 2 και 3 του Κεφαλαίου 3 
του Τίτλου ΙΧ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται 
στη δικτυακή πύλη για την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα 
σημεία 1 έως 10 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 θα πρέπει να παρουσιάζονται με 
απλό και κατανοητό τρόπο. Τα τεχνικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε συνοπτική και 
εκλαϊκευμένη μορφή. Στις εθνικές πύλες για την ασφάλεια θα πρέπει να δημοσιεύονται επίσης 
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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 24
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 25
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 27 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί 
επιλεγμένη ιατρική βιβλιογραφία, ώστε να 
ενημερώνεται για αναφορές ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων για 

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την
ιατρική βιβλιογραφία, ώστε να 
ενημερώνεται για αναφορές ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων για 
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ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες. Δημοσιεύει τον 
κατάλογο των δραστικών ουσιών που 
παρακολουθούνται και τις δημοσιεύσεις 
που παρακολουθούνται.

ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες. Δημοσιεύει τον 
κατάλογο των δραστικών ουσιών που 
παρακολουθούνται και τις δημοσιεύσεις 
που παρακολουθούνται.

2. Ο Οργανισμός εισάγει στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance σχετικές 
πληροφορίες από την επιλεγμένη
βιβλιογραφία. 

2. Ο Οργανισμός εισάγει στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance σχετικές 
πληροφορίες από τη βιβλιογραφία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα μπορούσε να παρακολουθεί όλη την ιατρική βιβλιογραφία σχετικά με γνωστές 
δραστικές ουσίες, ειδάλλως η πρόθεση μείωσης του φόρτου εργασίας του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας δεν θα τελεσφορήσει, καθώς ο τελευταίος θα πρέπει να παρακολουθεί ποια 
βιβλιογραφία αποτέλεσε αντικείμενο παρακολούθησης από τον Οργανισμό και να 
παρακολουθεί επίσης όλη την υπόλοιπη βιβλιογραφία.     

Tροπολογία 26
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αξιολογεί τις περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης αξιολογεί 
επιστημονικώς τη σχέση κινδύνου-
οφέλους του φαρμάκου βάσει όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια και τα δεδομένα που 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. 

Εκπονεί έκθεση εκτίμησης εντός 90 
ημερών από την παραλαβή της περιοδικής 
επικαιροποιημένης έκθεσης για την 
ασφάλεια και την αποστέλλει στον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας.

Εκπονεί επιστημονική έκθεση για τη 
σχέση κινδύνου-οφέλους του φαρμάκου
εντός 90 ημερών από την παραλαβή της 
περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για 
την ασφάλεια και την αποστέλλει στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και στην 
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ομάδα συντονισμού για την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για 
την ασφάλεια, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας δύναται να υποβάλει
παρατηρήσεις στον Οργανισμό.

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για 
την ασφάλεια, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας και η ομάδα συντονισμού 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
δύνανται να υποβάλουν παρατηρήσεις 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Στην επόμενη συνάντηση μετά το πέρας 
της περιόδου για την υποβολή 
παρατηρήσεων από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
εγκρίνει την έκθεση εκτίμησης με αλλαγές 
ή χωρίς αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν 
από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. 

Στην επόμενη συνάντηση μετά το πέρας 
της περιόδου για την υποβολή 
παρατηρήσεων από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας και την ομάδα συντονισμού 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης εγκρίνει την 
έκθεση εκτίμησης με αλλαγές ή χωρίς 
αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. 
Αυτή η έκθεση εκτίμησης 
δημοσιοποιείται χωρίς καθυστέρηση 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης 
για την ασφάλεια των φαρμάκων από τις 
[18 μήνες μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3]. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 27
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
έκθεσης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, 
η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση εξετάζει την έκθεση και εκδίδει 
γνώμη για τη διατήρηση, τροποποίηση, 
αναστολή ή ανάκληση της συγκεκριμένης 
άδειας κυκλοφορίας. 

4. Εντός 30 ημερών από την έγκριση της 
έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης εκδίδει γνώμη για 
τη διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή 
ανάκληση της συγκεκριμένης άδειας 
κυκλοφορίας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 28
Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη νέα δομή του Οργανισμού, που διαχωρίζει αυστηρώς τη
φαρμακοεπαγρύπνηση από τις άδειες κυκλοφορίας. 
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Tροπολογία 29
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«αα) τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, η 
οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή 
συμβουλών στην Επιτροπή Φαρμάκων 
για Ανθρώπινη Χρήση και στην ομάδα 
συντονισμού για κάθε ζήτημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης σχετικά με τα 
φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση,»

«αα) την Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης η οποία είναι 
υπεύθυνη για την αξιολόγηση μετά τη 
χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας για 
λόγους φαρμακοεπαγρύπνησης των 
φαρμάκων που τίθενται σε κυκλοφορία 
στην αγορά σύμφωνα με την κεντρική 
διαδικασία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 30
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 61α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αποτελείται από:

1. Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αποτελείται από:

α) δέκα τακτικά και δέκα αναπληρωματικά 
μέλη, που διορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με βάση τις προτάσεις των 
αρμόδιων εθνικών αρχών·

α) είκοσι επτά τακτικά και είκοσι επτά
αναπληρωματικά μέλη, που διορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις 
προτάσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών·
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β) πέντε τακτικά και πέντε 
αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται 
από την Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

β) πέντε τακτικά μέλη και πέντε 
αναπληρωματικά μέλη, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται τουλάχιστον 
ένας εκπρόσωπος των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας, ένας εκπρόσωπος των 
ασθενών και ένας εκπρόσωπος των 
καταναλωτών, και τα οποία διορίζονται 
από την Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 
και ψηφίζουν αντ’ αυτών.

Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 
και ψηφίζουν αντ’ αυτών.

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει τον 
αριθμό των τακτικών και των 
αναπληρωματικών μελών με βάση τις 
τεχνικές και επιστημονικές ανάγκες. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 87 παράγραφος 2α.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 31
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 61α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Εκτίμηση 

2. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Επιτροπής 
Φαρμακοεπαγρύπνησης διορίζονται με 
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της Επικινδυνότητας διορίζονται με βάση 
τη σχετική πείρα τους στον τομέα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης και της εκτίμησης 
της επικινδυνότητας φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο 
ειδικών προσόντων και ευρύ φάσμα 
σχετικών τομέων εμπειρογνωμοσύνης. Για 
το σκοπό αυτό, ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
του Οργανισμού επικουρεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την Επιτροπή με σκοπό να 
εξασφαλίζει ότι η τελική σύνθεση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής καλύπτει τους 
συναφείς προς τα καθήκοντά της 
επιστημονικούς τομείς.

βάση τη σχετική πείρα τους στον τομέα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης και της εκτίμησης 
της επικινδυνότητας φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο 
ειδικών προσόντων και ευρύ φάσμα 
σχετικών τομέων εμπειρογνωμοσύνης. 
Είναι ιεραρχικώς ανεξάρτητα από τις 
εθνικές επιτροπές χορήγησης αδειών 
κυκλοφορίας και την επιτροπή φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση. Για το σκοπό αυτό, 
ο Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Οργανισμού επικουρεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την Επιτροπή με σκοπό να 
εξασφαλίζει ότι η τελική σύνθεση της 
Επιτροπής καλύπτει τους συναφείς προς τα 
καθήκοντά της επιστημονικούς τομείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 32
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 61α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Εκτίμηση 
της Επικινδυνότητας διορίζονται για 
τριετή θητεία, η οποία μπορεί να 
παραταθεί μία φορά. Ο πρόεδρος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής εκλέγεται 
μεταξύ των μελών της για τριετή θητεία, η 
οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά. 

3. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Επιτροπής 
Φαρμακοεπαγρύπνησης διορίζονται για 
τριετή θητεία, η οποία μπορεί να 
παραταθεί μία φορά. Ο πρόεδρος της 
Επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των μελών 
της για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να 
παραταθεί μία φορά. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 33
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 61α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 
61 εφαρμόζονται στη Συμβουλευτική
Επιτροπή για την Εκτίμηση της 
Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της
Φαρμακοεπαγρύπνησης.

4. Οι παράγραφοι 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 
61 εφαρμόζονται στην Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 34
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 61α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για 
την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης δεν 
ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από καμία 
αρμόδια εθνική αρχή, οργανισμό ή 
πρόσωπο. Εκτελούν τις εργασίες που τους 

5. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 
μέλη της Επιτροπής 
Φαρμακοεπαγρύπνησης δεν ζητούν ούτε 
λαμβάνουν οδηγίες από καμία αρμόδια 
εθνική αρχή, οργανισμό ή πρόσωπο. 
Εκτελούν τις εργασίες που τους 
ανατίθενται κατά τρόπο αντικειμενικό και 
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ανατίθενται κατά τρόπο αντικειμενικό και 
αμερόληπτο.

αμερόληπτο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Tροπολογία 35
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 61α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εκπρόσωποι των αρμόδιων εθνικών 
αρχών έχουν το δικαίωμα να 
παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης με 
σκοπό τη διευκόλυνση του κατάλληλου 
συντονισμού μεταξύ των καθηκόντων του 
Οργανισμού και της εργασίας των 
αρμόδιων εθνικών αρχών. Μπορούν να 
παρέχουν διευκρινίσεις ή πληροφορίες, 
εφόσον καλούνται να τις παράσχουν αλλά 
δεν επιδιώκουν να επηρεάσουν τις 
συζητήσεις.»

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη νέα δομή του Οργανισμού, που διαχωρίζει αυστηρώς τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση από τις άδειες κυκλοφορίας. 
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Tροπολογία 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού και 
λαμβάνουν επαρκή δημόσια 
χρηματοδότηση, ανάλογη των 
ανατεθέντων καθηκόντων. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει την έμμεση είσπραξη 
συμπληρωματικών πόρων για την 
εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων από 
τον Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται πλήρως η ανεξαρτησία 
του.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί 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».

Tροπολογία 37
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση μιας περίληψης των 
ουσιωδών πληροφοριών που είναι 
αναγκαίες για την ασφαλή και 

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη περίληψης των ουσιωδών πληροφοριών είναι περιττή (καθώς η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος -ΠΧΠ- αποτελεί ήδη, καθαυτή, σύνοψη των σημαντικών 
πληροφοριών), μπορεί να αποτελέσει πηγή σύγχυσης για τους ασθενείς (καθώς μπορεί να 
παραβλέψουν σημαντικές πληροφορίες που αναγράφονται στην ΠΧΠ αλλά όχι στην περίληψη 
ουσιωδών πληροφοριών) και μπορεί να καταστήσει το πληροφοριακό υλικό δυσανάγνωστο (για 
παράδειγμα στην περίπτωση της δημοσίευσης φύλλου οδηγιών σε πολλές γλώσσες).

Τροπολογία 38
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση μιας περίληψης των 
ουσιωδών πληροφοριών που είναι 
αναγκαίες για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου 
στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών που 

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

(EΚ) αριθ. 726/2004 δυνάμει του άρθρου 
του 9 παράγραφος 4 στοιχεία α) και δ), η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για άδειες 
κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν πριν από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 
δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού 
από την ανανέωση των εν λόγω αδειών ή 
από τη λήξη τριετούς περιόδου που αρχίζει 
να υπολογίζεται από αυτή την ημερομηνία, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.

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. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


