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Τροπολογία 9

Ashley Foxεξ ονόματος της Ομάδας ECR
Anja Weisgerber εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη 
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ ορίζει ότι 
ορισμένα είδη πληροφοριών υπόκεινται σε 
έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών πριν από τη διάδοσή τους. 
Πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με μη 
παρεμβατικές επιστημονικές μελέτες που 
βασίζονται στην  εμπειρική παρατήρηση
ή συνοδευτικά μέτρα της πρόληψης και της 
ιατρικής αγωγής ή για πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο της 
πάθησης η οποία αναμένεται να προληφθεί 
ή να θεραπευτεί. Στην περίπτωση των 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση για τα 
οποία έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του 
τίτλου ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει επίσης να προβλέπεται 
ότι για ορισμένα είδη πληροφοριών 
διεξάγεται προηγούμενος έλεγχος από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (στο 
εξής «ο Οργανισμός»), αν το περιεχόμενο 
της πληροφορίας δεν έχει ήδη ελεγχθεί 
από αρμόδια εθνική αρχή καθώς και 
παρακολούθηση από τον Οργανισμό ή 
από αρμόδια εθνική αρχή, των μέτρων 
που πρέπει να λάβει ο παρασκευαστής 
μετά τη γνωστοποίηση παρενεργειών και, 
εν συνεχεία, την άμεση ενημέρωση των 
σχετικών εγγράφων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στη μείωση  της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης που συνίσταται στη 
συλλογή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το προς εξέταση από τον Οργανισμό 
προϊόν .
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Τροπολογία 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11
Cristian Silviu Buşoi

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12

Ashley Fox εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Anja Weisgerber εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στη μείωση  της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης που συνίσταται στη 
συλλογή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το προς εξέταση από τον Οργανισμό 
προϊόν.

Τροπολογία 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 

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

2001/83/EΚ εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκδήλωση αντίδρασης εντός 60 ημερών ίσως είναι μικρό χρονικό περιθώριο για τον 
Οργανισμό· καθώς ο αριθμός των αιτήσεων δεν μπορεί να υπολογιστεί επί του παρόντος. Για 
να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία θα χορηγούνται αυτόματα άδειες επειδή ο 
Οργανισμός θα κατακλύζεται από αιτήσεις, η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να διαγραφεί. 

Τροπολογία 16
Cristian Silviu Buşoi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 
2001/83/EΚ, αιτιολογώντας την απόφασή 
του, εντός 90 ημερών από την παραλαβή 
της κοινοποίησης, οφείλοντας να 
αιτιολογήσει δεόντως την απόφασή του. 
Αν ο Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 90 
ημερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και μπορούν να 
δημοσιευτούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα προσδώσει μεγαλύτερη 
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαδικασία εκπόνησης της ενημέρωσης. Η προθεσμία 
των 60 ημερών που επιβάλλεται από την Επιτροπή για τη σιωπηρή έγκριση της διάθεσης των 
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πληροφοριών από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας δεν είναι επαρκής για τον Οργανισμό 
ώστε να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του.  Μια περίοδος 90 ημερών θεωρείται 
καταλληλότερη, καθώς επιτρέπει στον Οργανισμό να εξακριβώσει τις πληροφορίες και 
ταυτόχρονα δεν εμποδίζει τους ασθενείς να επωφελούνται το συντομότερο δυνατόν από νέα 
καινοτόμα φάρμακα.


