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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Η χρηματοδότηση των συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να παραμείνει 
δημόσια ως αναγνώριση της ευθύνης των δημοσίων αρχών να προστατεύουν τον 
πληθυσμό των χωρών τους και για να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

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. en

Τροπολογία 2

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής: Διαγράφεται

(a) 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 εθνικής 
αρμόδιας αρχής>".»
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Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 21α: Διαγράφεται

«Άρθρο 21α

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

(1) λήψη ορισμένων μέτρων για την 
ασφαλή χρήση του φαρμάκου, τα οποία 
περιλαμβάνονται στο σύστημα 
διαχείρισης του κινδύνου·

(2) εκπόνηση μετεγκριτικών μελετών 
ασφάλειας·

(3) συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
καταγραφής και αναφοράς των 
ανεπιθύμητων ενεργειών, οι οποίες είναι 
αυστηρότερες από εκείνες που 
αναφέρονται στον τίτλο IX·
(4) τυχόν άλλοι όροι ή περιορισμοί 
όσον αφορά την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου.

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των 
όρων, κατά περίπτωση.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συγκεκριμένο άρθρο δεν προσθέτει κάτι καινούριο. Για τους ασθενείς που δεν έχουν άλλες 
επιλογές αγωγής (πολυανθεκτικός HIV, ανίατοι καρκίνοι, περιπτώσεις όπου οι διαθέσιμες 
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αγωγές έχουν μέτρια αποτελέσματα κ.λπ.), υπάρχουν ήδη διατάξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
σε επίπεδο κρατών μελών για την επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης της άδειας 
κυκλοφορίας. Το παρόν άρθρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενίκευση της χορήγησης αδειών 
κυκλοφορίας με απλουστευμένες και ταχείες διαδικασίες, ακόμη και χωρίς να υπάρχει ιατρική 
ανάγκη. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α). Οι αναλυτικές ημερήσιες διατάξεις 
των συνεδριάσεων των ομάδων 
συντονισμού πρέπει να 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, πρέπει να 
δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια του 
μήνα που έπεται της συνεδρίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να είναι 
απολύτως διαφανής, για να διασφαλίζεται η πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων 
φορέων, κυρίως δε για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ασθενών και πολιτών στην υποχρέωση 
λογοδοσίας των υγειονομικών αρχών.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 59 παράγραφος 1 τροποποιείται 
ως εξής:

Διαγράφεται

(a) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
στοιχείο αα):
«(αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·»
(b) 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 
φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της εθνικής 
αρμόδιας αρχής>".»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για καθιέρωση περίληψης ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση των φαρμάκων πρέπει να απορριφθεί, καθώς η έννοια των «ουσιωδών 
πληροφοριών» είναι παραπλανητική και θα μπορούσε να παρερμηνευθεί.
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Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) διασφαλίζουν ότι το κοινό 
ενημερώνεται εγκαίρως για ανησυχίες 
που προκύπτουν στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης όσον αφορά τη 
χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en



PE431.039v01-00 14/20 PA\799721EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 105 - δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση της φαρμακοεπαγρύπνησης είναι ευθύνη των δημόσιων αρχών, διότι αυτές 
είναι υπεύθυνες για την προστασία της δημόσιας υγείας και αυτές έχουν αναλάβει την ευθύνη 
της χορήγησης αδειών.

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) ημερήσιες διατάξεις και αναλυτικά 
πρακτικά των συνεδριάσεων της 
συμβουλευτικής επιτροπής για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης και 
της ομάδας συντονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με 
όλες τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 
που εμφανίζονται στο έδαφός τους, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι καθήκον των κατόχων αδειών κυκλοφορίας να διαβιβάζουν τις πληροφορίες στις εθνικές 
αρχές όσο το δυνατόν ταχύτερα, προκειμένου να τους επιτρέπουν να έχουν σαφή εικόνα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφανίζονται στο έδαφός τους και να λαμβάνουν τελικά τις 
κατάλληλες αποφάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, 
σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης.
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Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας καλούνται 
να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις μη σοβαρές 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι καθήκον των κατόχων αδειών κυκλοφορίας να διαβιβάζουν τις πληροφορίες στις εθνικές 
αρχές όσο το δυνατόν ταχύτερα, προκειμένου να τους επιτρέπουν να έχουν σαφή εικόνα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφανίζονται στο έδαφός τους και να λαμβάνουν τελικά τις 
κατάλληλες αποφάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, 
σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στις 
εκθέσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες μέσω της βάσης δεδομένων 
Eudravigilance και εκτιμούν την ποιότητα 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας. Κατά 
περίπτωση, εμπλέκουν τους ασθενείς και 

4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
έχουν πρόσβαση στις εκθέσεις σχετικά με 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω της βάσης 
δεδομένων Eudravigilance και εκτιμούν
την ποιότητα των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από τους κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας. Κατά περίπτωση, εμπλέκουν 
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τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
στην παρακολούθηση τυχόν εκθέσεων που 
λαμβάνουν και ζητούν η παρακολούθηση
των εν λόγω εκθέσεων να διενεργείται 
από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας. 
Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να αναφέρουν τυχόν 
συμπληρωματικές πληροφορίες που 
λαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας στην παρακολούθηση 
τυχόν εκθέσεων που λαμβάνουν και 
διενεργούν την παρακολούθηση τους. Οι 
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας αναφέρουν 
τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που 
λαμβάνονται στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 107 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση πρέπει να είναι απολύτως 
διαφανής, προκειμένου να παρέχεται έγκαιρη πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και τους ασθενείς. Αποτελεί εξάλλου αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης των 
ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πληροφόρηση για τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες των φαρμάκων.
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Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν όλες τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο έδαφός τους και οι 
οποίες τους γνωστοποιούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, 
νοσοκομεία και ασθενείς, κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας και προγράμματα 
αναφοράς και πρόληψης περιπτώσεων 
λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής.

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 
τα φάρμακα, καθώς και με κάθε άλλο 
κατάλληλου μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης με ή 
χωρίς αλλαγές.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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



PE431.039v01-00 20/20 PA\799721EL.doc

EL

τροποποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τις συστάσεις, 
τις γνώμες και τις αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 107β έως 107ιβ 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για 
την ασφάλεια των φαρμάκων.

Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί τις 
περιοδικές επικαιροποιημένες εκθέσεις 
ενημέρωσης για την ασφαλεία, τις 
επιστημονικές αξιολογήσεις της σχέσης 
κινδύνου-οφέλους του φαρμάκου, τις 
συστάσεις, τις γνώμες και τις αποφάσεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 107β έως 
107ιβ μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής 
πύλης για την ασφάλεια των φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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


