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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται 
ιατρική συνταγή, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (COM (2008)0663 τελικό) αποσκοπεί στο να παράσχει 
σαφές νομικό πλαίσιο για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή με σκοπό να βοηθήσει τους ασθενείς να κάνουν 
καλύτερες επιλογές όταν παίρνουν απόφαση για τις πιθανές αγωγές. Εξακολουθούν να 
υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία των κοινοτικών κανόνων για τη διαφήμιση και για την 
ενημέρωση των ασθενών. Ενώ οι περιορισμοί για τη διαφήμιση δεν θα αλλάξουν, οι 
καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη δεν έχουν τον ίδιο βαθμό πρόσβασης σε ανεξάρτητη και 
ποιοτική ενημέρωση για τα φάρμακα. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους ασθενείς πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κύρια 
χαρακτηριστικά:

1. Αξιοπιστία: οι πληροφορίες που παρέχονται στους ασθενείς πρέπει να βασίζονται στα 
πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία με σαφή μνεία της πηγής τους·

2. Ανεξαρτησία: πρέπει να είναι σαφές ποιος παρέχει και ποιος χρηματοδοτεί τις 
πληροφορίες ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζουν πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων·

3. Πρέπει να είναι φιλικές για τον καταναλωτή και να έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή: οι
πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές και προσπελάσιμες λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών (ηλικία, πολιτισμικές διαφορές και δυνατότητα 
παροχής τους σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες).

Η προτεινόμενη νομοθετική πράξη εισάγει νομικό πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται στο ευρύ κοινό μόνο με ιατρική συνταγή. Το ερώτημα 
που τίθεται είναι ποιον ρόλο πρέπει να παίζει η φαρμακοβιομηχανία κατά την παροχή άμεσης 
ενημέρωσης προς τους ασθενείς. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν πολύτιμες πληροφορίες 
για την υγεία από τις κλινικές μελέτες τους. Μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή για την 
ενημέρωση των καταναλωτών. Πάντως, οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν μπορούν να 
θεωρούνται ανεξάρτητοι πάροχοι πληροφοριών για την υγεία λόγω εγγενούς σύγκρουσης 
συμφερόντων. Επομένως δεν πρέπει να θεωρούνται αποκλειστική πηγή πληροφοριών.

Η διάκριση μεταξύ πληροφόρησης και διαφήμισης δεν είναι σαφής. Οι καταναλωτές 
απαιτούν εκτεταμένες ποιοτικές πηγές για την ενημέρωση σε θέματα υγείας (ειδικά στο 
Διαδίκτυο) για να αξιολογούν τις επιλογές τους και διαμορφώνουν ενημερωμένη άποψη.  

Η βάση δεδομένων EudraPharm θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο παροχής 
πληροφοριών σε ασθενείς. Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) θα 
μπορούσαν να εξερευνώνται περισσότερο.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στην ενημέρωση και για να 
εξασφαλιστεί καλής ποιότητας, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση σχετικά 
με τα φάρμακα.

(7) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω 
και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα 
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και 
του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο 
ενεργοί πολίτες όσον αφορά την 
υγειονομική περίθαλψη, είναι ανάγκη να 
τροποποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για 
να μειωθούν οι διαφορές ως προς την 
πρόσβαση στην ενημέρωση και για να 
εξασφαλιστεί καλής ποιότητας, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση σχετικά 
με τα φάρμακα. Είναι επομένως 
απαραίτητοι κάποιοι πιστοποιημένοι και 
καταχωρημένοι δικτυακοί τόποι για 
ανεξάρτητη, αντικειμενική και μη 
διαφημιστικής φύσης ενημέρωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πιστοποιημένοι και καταχωρημένοι δικτυακοί τόποι θα αποτελέσουν βασικό κανάλι παροχής 
ποιοτικής ενημέρωσης για την υγεία.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν 
μόνο τις πληροφορίες που 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. H 
παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον 
έλεγχο των πληροφοριών πριν από την 
παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόμενο 
των πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές ή εάν εφαρμόζεται 
διαφορετικός μηχανισμός για να 
εξασφαλιστεί ισότιμο επίπεδο επαρκούς 
και αποτελεσματικής παρακολούθησης. 

(14) Η παρακολούθηση των πληροφοριών 
για εγκεκριμένα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας παρέχουν μόνο τις 
πληροφορίες που συμμορφώνονται με την 
οδηγία 2001/83/ΕΚ. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίζουν κανόνες για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
παρακολούθησης και για την 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης πρέπει να 
τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες μέσω 
των οποίων οι κάτοχοι της άδειας 
κυκλοφορίας μπορούν να 
εκπροσωπούνται και να ακούγονται κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης της 
περίπτωσής τους. H παρακολούθηση 
πρέπει να βασίζεται στον έλεγχο των 
πληροφοριών πριν από την παροχή τους, 
εκτός εάν το περιεχόμενο των 
πληροφοριών έχει ήδη συμφωνηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές ή εάν εφαρμόζεται 
διαφορετικός μηχανισμός για να 
εξασφαλιστεί επαρκής, αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη παρακολούθηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας με το να τονίζει ότι η παροχή 
πληροφοριών για ορισμένους τύπους ή ομάδες φαρμάκων δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία 
αυτή. 

Για ορισμένους τύπους πληροφοριών η διάκριση μεταξύ διαφήμισης και πληροφοριών χωρίς 
διαφημιστικό χαρακτήρα είναι πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Πρέπει επομένως αυτοί οι 
τύποι πληροφοριών να υπόκεινται σε έγκριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές πριν από την 
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παροχή τους. Πρέπει να καθιερωθούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελεγχόμενοι από τις αρχές 
ακόμη κι όταν άλλος οργανισμός αναλαμβάνει την παρακολούθηση της ενημέρωσης. 

Τροπολογία 3  

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και το υλικό αναφοράς που 
αφορούν, για παράδειγμα, τις αλλαγές 
συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά 
με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο 
των γενικών προφυλάξεων για τα 
φάρμακα, καθώς και τους καταλόγους 
πώλησης και τους καταλόγους τιμών, 
εφόσον δεν περιέχουν κανένα ισχυρισμό 
για το προϊόν·

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένων 
ανακοινώσεων ή δηλώσεων όπως εκείνες 
που γίνονται προς τα μέσα ενημέρωσης 
είτε σε απάντηση σε απευθείας ερώτηση 
είτε με τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών 
μέσω διασκέψεων ή γραπτών 
ανακοινωθέντων και ανακοινώσεων ή 
εκθέσεων προς τους ενδιαφερόμενους και 
/ή τις ρυθμιστικές αρχές) και το υλικό 
αναφοράς σχετικά με φαρμακευτικό 
προϊόν όσον αφορά, για παράδειγμα, τις 
αλλαγές συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις 
σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο 
πλαίσιο των γενικών προφυλάξεων για τα 
φάρμακα, τους καταλόγους πώλησης, τους 
καταλόγους τιμών και επιστροφής 
εξόδων, εφόσον οι ανακοινώσεις αυτές και 
το υλικό αναφοράς δεν περιέχουν κανένα 
διαφημιστικό ισχυρισμό σχετικά με τα 
φάρμακα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του πεδίου της οδηγίας. Θα πρέπει να 
επιτρέπεται στις εταιρείες να συνεχίσουν να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, 
οι κανόνες του χρηματιστηρίου απαιτούν από τις εταιρείες να ενημερώνουν πλήρως τους 
επενδυτές για σημαντικές εξελίξεις και οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις 
εξελίξεις της επιχείρησης.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες εκστρατείες για 
τη δημόσια υγεία που διενεργεί ο τομέας 
των επαγγελματιών της υγείας και οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών.»·

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται στις εκστρατείες 
εμβολιασμού και σε άλλες εκστρατείες για 
τη δημόσια υγεία που διενεργεί ο τομέας 
των επαγγελματιών της υγείας, υπό τον 
όρο ότι δεν περιέχουν κανένα 
διαφημιστικό ισχυρισμό σχετικά με τα 
φάρμακα και οι οποίες έχουν εγκριθεί από 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών."·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η διαφήμιση επιτρέπεται όσον αφορά διάφορες εκστρατείες προς το συμφέρον 
της δημόσιας υγείας, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι οι εκστρατείες δεν 
χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν διαφήμιση σχετικά με τα φάρμακα που υπόκεινται στην 
οριζόμενη στο άρθρο 88 παράγραφος 1 απαγόρευση.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το υλικό που παρέχεται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας σε 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας για 
διανομή στους ασθενείς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
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Το έντυπο υλικό που παρέχεται σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας για διανομή στους 
ασθενείς πρέπει να τηρεί τα ίδια κριτήρια με εκείνα που ισχύουν για τα άλλα μέσα παροχής 
πληροφοριών. Θα ήταν επομένως λογικό αυτού του είδους το υλικό να καλύπτεται επίσης από 
τον Τίτλο αυτό. Οι επαγγελματίες της υγείας μπορεί επίσης να επηρεάζονται από υλικό που 
περιέχει διαφημίσεις. Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος για τον οποίο το υλικό που παρέχεται 
από εταιρείες σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας για διανομή στους ασθενείς να μην 
υπόκειται στις διατάξεις αυτού του Τίτλου.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100α – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένων 
ανακοινώσεων ή δηλώσεων που γίνονται 
προς τα μέσα ενημέρωσης είτε σε 
απάντηση σε απευθείας ερώτηση είτε με 
τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών μέσω 
διασκέψεων ή γραπτών ανακοινωθέντων 
και ανακοινώσεων ή εκθέσεων προς τους 
ενδιαφερόμενους και /ή τις ρυθμιστικές 
αρχές) και το υλικό αναφοράς σχετικά με 
φαρμακευτικό προϊόν όσον αφορά, για 
παράδειγμα, τις αλλαγές συσκευασίας, τις 
προειδοποιήσεις σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο των 
γενικών προφυλάξεων για τα φάρμακα, 
τους καταλόγους πώλησης, τους 
καταλόγους τιμών και επιστροφής 
εξόδων, εφόσον οι ανακοινώσεις αυτές 
και το υλικό αναφοράς δεν αποσκοπούν 
στη διαφήμιση συγκεκριμένου φαρμάκου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 86 παράγραφο 2 και αποσκοπεί 
στην αποσαφήνιση του πεδίου της οδηγίας. Θα πρέπει να επιτρέπεται στους κατόχους της άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκου να συνεχίσουν να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες. Οι κανόνες του 
χρηματιστηρίου απαιτούν από τις εταιρείες να ενημερώνουν πλήρως τους επενδυτές για 
σημαντικές εξελίξεις και οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις της 
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επιχείρησης. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί αυτό προκειμένου να επιτραπεί η κατάλληλη 
παροχή τέτοιων πληροφοριών. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100α – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) υλικό που παρέχεται σε 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας για 
δική τους χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας για δική τους χρήση δεν καλύπτονται από την οδηγία.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100β – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, αλλά τα παρουσιάζουν με 
διαφορετικό τρόπο· 

(β) πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα 
στοιχεία της περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 
επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών του 
φαρμάκου, αλλά τα παρουσιάζουν με 
διαφορετικό, πιο φιλικό για τον χρήστη
τρόπο·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διευκρινίσει το στόχο της αναδιατύπωσης του φυλλαδίου 
οδηγιών που είναι να καταστεί το φυλλάδιο πιο προσιτό στους ασθενείς και όχι να δώσει ειδική 
έμφαση σε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που θα μπορούσαν να προσδώσουν εμπορικά 
πλεονεκτήματα στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

(γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τη 
διαθεσιμότητα και τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις, υπό τον όρο ότι δεν γίνεται 
καμιά σύγκριση με προηγούμενη 
κατάσταση ή με άλλο φάρμακο του ιδίου 
τύπου, και υλικό αναφοράς για φάρμακο
που αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία, επιστροφή εξόδων ή 
προειδοποιήσεις για ανεπιθύμητες 
ενέργειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται μερικές διευκρινίσεις όσον αφορά πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και την 
επιστροφή εξόδων ώστε οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας να μην κάνουν συγκρίσεις με 
προηγούμενες καταστάσεις και άλλα παρόμοια προϊόντα που θα είχαν επίπτωση στην επιλογή 
των ασθενών· τούτο δε με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες παραμένουν 
αντικειμενικές, πραγματολογικές, χωρίς οιοδήποτε κίνητρο αγοράς. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να 
συμπεριληφθεί η επιστροφή εξόδων στον κατάλογο ως παράδειγμα πραγματολογικών 
πληροφοριών που πρέπει να επιτραπούν στα πλαίσια της ρήτρας αυτής.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100β – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ιατρικές πληροφορίες, σχετικές με το 
προϊόν, για μη παρεμβατικές 
επιστημονικές μελέτες, ή μέτρα που 
συνοδεύουν την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρμακο στο πλαίσιο 
της προς αποφυγή ή προς θεραπεία 
πάθησης.

διαγράφεται

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 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100γ – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση ή το 
ραδιόφωνο: Καθίστανται διαθέσιμες μόνο 
μέσω των ακόλουθων διαύλων:

Πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται 
διαθέσιμες στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο 
ή στα έντυπα μέσα ενημέρωσης.
Καθίστανται διαθέσιμες μόνο μέσω των 
ακόλουθων διαύλων:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το έντυπο υλικό που παρέχεται για διανομή στους ασθενείς δεν είναι το κατάλληλο μέσο 
παροχής πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Σε 
αυτή την περίπτωση θα επρόκειτο ενδεχομένως για «παροτρυντική πληροφορία», ενώ η οδηγία 
θα πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες που αναζητεί ο ασθενής αυτόβουλα. Η επιλογή 
παροχής πληροφορίας με έντυπα μέσα πρέπει επομένως να διαγραφεί.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100γ – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα·

(α) εγχειρίδια, φυλλάδια και άλλες 
κατηγορίες έντυπων πληροφοριών, 
μεταξύ άλλων έντυπες δημοσιεύσεις για 
την υγεία, όπως ορίζονται από το κράτος 
μέλος δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα·

Or. en

Αιτιολόγηση

It is unclear what is meant by “health-related publications” and likely to lead to divergent 
practices in Member States. However, print material (e.g. brochures, leaflets etc.) is and 
remains an important format to respond to patients’ and citizens’ increasing demand to better 
access information on prescription medicines (e.g. population groups without internet access) 
provided that it is solicited by the general public. It is therefore important to clarify that such 
material could be provided, as well as other material defined by individual Member States, to 
the exclusion of pushed information on prescription medicines through classical mass media 
channels. 
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100γ – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) δικτυακοί τόποι για φάρμακα, 
αποκλειομένου ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό σε 
επιμέρους πρόσωπα·

(β) δικτυακοί τόποι και άλλα ηλεκτρονικά 
αποθετήρια που περιέχουν πληροφορίες 
για φάρμακα, αποκλειομένης της 
ανεπιθύμητης διανομής στους πολίτες 
μέσω μαζικών ανακοινώσεων όπως 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τηλεφωνικά 
μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες· 

Or. en

Αιτιολόγηση

“other electronic repositories containing information”: A necessary clarification to allow 
provision of high-quality non-promotional information through electronic repositories that 
are not strictly Internet websites. There are already electronic communication media that are 
not websites but through which information seekers can access reference information (eg 
reference text pages made available through TV sets or via telephone systems. The Internet is 
also becoming much more dynamic and is going beyond static websites. It is important that 
the directive is fit for the future.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100γ – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) γραπτές απαντήσεις σε αιτήματα για 
την παροχή πληροφοριών οιουδήποτε 
προσώπου.

(γ) απαντήσεις σε αιτήματα για την παροχή 
πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς συχνά ζητούν αμέσως και απευθείας διευκρινίσεις για τις πληροφορίες που 
υπάρχουν στο φύλλο οδηγιών του φαρμάκου ή επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες. Η 
απαίτηση να μπορεί να δίδεται απάντηση μόνο γραπτώς θα προσέθετε καθυστερήσεις για τους 
ασθενείς οι οποίες θα μπορούσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχουν αρνητική επίπτωση στην 
υγεία τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι δυνατές τόσο προφορικές όσο και γραπτές 
απαντήσεις σε μεμονωμένα ερωτήματα για ιατρικές πληροφορίες.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100δ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το περιεχόμενο και η παρουσίαση των 
πληροφοριών σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο ευρύ κοινό 
ή σε επιμέρους πρόσωπα, πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το περιεχόμενο και η παρουσίαση των 
πληροφοριών σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή, οι οποίες τίθενται στη διάθεση 
του ευρέος κοινού ή επιμέρους προσώπων 
από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες δεν πρέπει να παρέχονται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας καθώς 
τούτο μπορεί να συνεπάγεται ενεργό ρόλο (παρότρυνση) στο πέρασμα της πληροφορίας στο 
κοινό. Οι πληροφορίες μπορούν ωστόσο να τίθενται στη διάθεση του κοινού από τον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας: το κοινό πρέπει να έχει προορατικό ρόλο στην αναζήτηση αυτών των 
πληροφοριών.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100δ – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) λαμβάνουν υπόψη τις γενικές ανάγκες 
και προσδοκίες των ασθενών·

(β) έχουν ως επίκεντρο τους ασθενείς για 
να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες 
τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αναδιατυπώνεται για να αντικατοπτρίζει καλύτερα έναν από τους κυριότερους 
στόχους της πρότασης, συγκεκριμένα παροχή πληροφοριών που θέλουν οι ασθενείς και που 
ικανοποιούν καλύτερα τις μεμονωμένες ανάγκες τους.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100δ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες παρέχονται από έναν κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας·

(γ) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων από έναν 
κατονομαζόμενο κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας ή εξ ονόματος αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Την παροχή πληροφορίας μπορεί να αναλάβει κάποιος τρίτος εξ ονόματος του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας. 

Οι αναγνώστες της δήλωσης μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τον όρο "κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας". Μια δήλωση που φέρει το όνομα του κατόχου άδειας κυκλοφορίας έχει 
περισσότερο νόημα και είναι κατανοητή.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100δ – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων· (α) συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων όσον 
αφορά την ποιότητά τους, την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητά τους, εάν 
παρέχονται από κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας:
- όπου αυτές οι συγκρίσεις 
περιλαμβάνονται σε επισήμως 
εγκεκριμένα έγγραφα, όπως η περίληψη 
των χαρακτηριστικών προϊόντος·
- όπου αυτές οι συγκρίσεις βασίζονται σε 
συγκριτικές επιστημονικές μελέτες που 
δημοσιεύονται από τις σχετικές εθνικές 
αρχές ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγκρίσεις περιλαμβάνονται στην περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος και τα φύλλα 
οδηγιών ορισμένων φαρμάκων. Για να αποκλεισθούν οι υφιστάμενες συγκρίσεις θα έπρεπε 
ουσιαστικά να είναι ατελείς οι πληροφορίες που παρέχονται από τους κατόχους άδεια 
κυκλοφορίας. Αυτό θα μπορούσε επίσης να ζημιώσει τη διαδικασία έγκρισης. Οι συγκριτικές 
επιστημονικές μελέτες για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των 
διαφόρων φαρμάκων από ανεξάρτητες εθνικές αρχές και τον EMEA πρέπει να ενθαρρύνονται 
καθώς μπορούν να αποτελούν πολύτιμη πηγή για την ενημέρωση των καταναλωτών. 

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100δ – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) πληροφορίες για άλλα φάρμακα για 
τα οποία η φαρμακευτική εταιρεία δεν 
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είναι ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες εσφαλμένης ενημέρωσης από τρίτους για φάρμακα που έχουν λάβει άδεια 
κυκλοφορίας από αρμόδιες αρχές πρέπει να απαγορεύονται με κάθε μέσο. Η απαγόρευση πρέπει 
να επεκταθεί στη διαφήμιση και πληροφόρηση προς επαγγελματίες της υγείας. Οι εκστρατείες 
εσφαλμένης ενημέρωσης από εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων για γενόσημα φάρμακα, για 
παράδειγμα, προς το ευρύ κοινό χαρακτηρίσθηκαν ως μία από τις στρατηγικές χρονοτριβής 
στην προπαρασκευαστική έκθεση της έρευνας στον φαρμακευτικό τομέα.1

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού 
διαβουλευτεί με τα κράτη μέλη, 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
πληροφορίες που επιτρέπονται βάσει του 
παρόντος τίτλου και συμπεριλαμβάνει 
κώδικα δεοντολογίας για τους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας που παρέχουν 
πληροφορίες στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και τις επικαιροποιεί 
τακτικά βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού 
διαβουλευτεί με τα κράτη μέλη και άλλους 
ενδιαφερόμενους, κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις πληροφορίες που 
επιτρέπονται βάσει του παρόντος τίτλου 
και συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικό κώδικα 
δεοντολογίας για τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας που παρέχουν πληροφορίες 
στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους πρόσωπα 
σχετικά με εγκεκριμένα φάρμακα για τα 
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η 
Επιτροπή καταρτίζει τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές με την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας και τις 
επικαιροποιεί τακτικά βάσει της 
αποκτηθείσας εμπειρίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

                                               
1 Η προπαρασκευαστική έκθεση μπορεί να βρεθεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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Άλλοι ενδιαφερόμενοι όπως ασθενείς, επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και η βιομηχανία 
θα πρέπει να εκφράζουν την γνώμη τους κατά την εκπόνηση του κώδικα και των 
κατευθυντηρίων γραμμών. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι κάτοχοι αδειών εμπορίας 
συμμορφούνται προς τους κανόνες που καταρτίζει η Επιτροπή στον κώδικα δεοντολογίας, 
πρέπει να προσδιορίζεται ότι ο κώδικας πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι προαιρετικός.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100η – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας καταχωρίζουν 
τους δικτυακούς τόπους που περιέχουν 
πληροφορίες για φάρμακα στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές του κράτους μέλους με τον 
εθνικό τομέα ανώτατου επιπέδου (κωδικό 
χώρας) που χρησιμοποιεί ο εν λόγω 
δικτυακός τόπος, προτού τον 
καταστήσουν διαθέσιμο στο κοινό. Στην 
περίπτωση που ο δικτυακός τόπος δεν 
χρησιμοποιεί χώρο (domain) ανώτατου 
επιπέδου με κωδικό χώρας, τότε ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας επιλέγει το κράτος 
μέλος στο οποίο θα καταχωρίσει το 
δικτυακό τόπο.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας καταχωρίζουν 
τους δικτυακούς τόπους υπό τον έλεγχό 
τους που απευθύνονται ειδικά σε πολίτες 
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 
φάρμακα που χορηγούνται μόνο με 
ιατρική συνταγή τα οποία καλύπτονται 
από τον παρόντα Τίτλο, προτού τον 
καταστήσουν διαθέσιμο στο κοινό. Στην 
περίπτωση που ο δικτυακός τόπος δεν 
χρησιμοποιεί χώρο (domain) ανώτατου 
επιπέδου με κωδικό χώρας, τότε ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας επιλέγει το κράτος 
μέλος στο οποίο θα καταχωρίσει το 
δικτυακό τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη διευκρίνιση καθώς η παρούσα Οδηγία καλύπτει μόνο ιστοσελίδες που είναι υπό τον 
έλεγχο των κατόχων αδειών κυκλοφορίας και απευθύνονται στους πολίτες της ΕΕ. Δεν καλύπτει 
ιστοσελίδες που απευθύνονται εκτός ΕΕ ούτε εκείνες που απευθύνονται σε παγκόσμιο 
ακροατήριο, ανεξάρτητα από το πού δημιουργήθηκαν οι πληροφορίες ή εάν ο εξυπηρετητής είχε 
την βάση του στην ΕΕ.  Δεν καλύπτει επίσης επιχειρηματικές ιστοσελίδες που περιέχουν 
πληροφορίες των εταιρειών περιλαμβανομένων ποσών πωλήσεων και άλλων πληροφοριών 
περί των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το προϊόν.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100η – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την καταχώριση του δικτυακού 
τόπου οιεσδήποτε τροποποιήσεις στο 
περιεχόμενο σχετικά με φάρμακα που 
υπόκεινται σε ιατρική συνταγή υπόκεινται 
σε παρακολούθηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.  Αυτές οι αλλαγές δεν 
απαιτούν καταχώριση του δικτυακού 
τόπου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν γίνονται αλλαγές στο περιεχόμενο ενός δικτυακού τόπου, οι αλλαγές αυτές πρέπει να 
παρακολουθούνται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος. Εκ 
νέου καταχώριση δεν πρέπει να απαιτείται για να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία.  

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100η – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δικτυακοί τόποι που καταχωρίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
περιέχουν συνδέσμους για άλλους 
δικτυακούς τόπους του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας, εκτός εάν αυτοί έχουν 
επίσης καταχωριστεί σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο. Στους εν λόγω 
δικτυακούς τόπους προσδιορίζεται η 
αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια 
κυκλοφορίας και η διεύθυνσή της στο 
διαδίκτυο.

2. Οι δικτυακοί τόποι που καταχωρίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
περιέχουν συνδέσμους για άλλους 
δικτυακούς τόπους του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας που περιέχουν πληροφορίες 
οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα 
Τίτλο, εκτός εάν αυτοί έχουν επίσης 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο. Στους εν λόγω δικτυακούς 
τόπους προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή που 
χορήγησε την άδεια κυκλοφορίας και η 
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διεύθυνσή της στο διαδίκτυο.
Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση 
προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν 
λόγω δικτυακούς τόπους ούτε την προβολή 
σε αυτούς ανεπιθύμητου υλικού που 
διανέμεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί 
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή
τηλεόραση. 

Οι δικτυακοί τόποι που έχουν 
καταχωριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 
1 δεν επιτρέπουν την αυτόματη 
ταυτοποίηση προσώπων που έχουν 
πρόσβαση στους εν λόγω δικτυακούς 
τόπους ούτε την προβολή σε αυτούς 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι δεν 
περιέχουν υλικά βιντεοεκπομπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.
The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively.  Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website.  Patients may also wish to 
participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100η – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στον εν 
λόγω δικτυακό τόπο.

3. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει 
καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος είναι 
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του 
περιεχομένου που έχει σχέση με φάρμακα 
τα οποία υπόκεινται σε ιατρική συνταγή 
και διατίθενται στον εν λόγω δικτυακό 
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τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός έχει σημασία καθώς μεγάλο μέρος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου θα 
μπορούσε να μη σχετίζεται με φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100η – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει δικτυακούς τόπους σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω 
δικτυακό τόπο, στην οποία διευκρινίζουν 
ότι ο δικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί 
και υπόκειται σε παρακολούθηση 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στη 
δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του 
δικτυακού τόπου. Διευκρινίζεται επίσης 
ότι το γεγονός ότι ο δικτυακός τόπος 
παρακολουθείται δεν σημαίνει, κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο 
δικτυακό τόπο είναι εκ των προτέρων 
εγκεκριμένες.

5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους
κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν 
καταχωρίσει δικτυακούς τόπους σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1 έως 4 να 
συμπεριλαμβάνουν δήλωση, στον εν λόγω 
δικτυακό τόπο, στην οποία διευκρινίζουν 
ότι ο δικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί 
και υπόκειται σε παρακολούθηση 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στη 
δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του 
δικτυακού τόπου. Διευκρινίζεται επίσης 
ότι το γεγονός ότι ο δικτυακός τόπος 
παρακολουθείται δεν σημαίνει, κατ’ 
ανάγκη ότι όλες οι πληροφορίες στο 
δικτυακό τόπο είναι εκ των προτέρων 
εγκεκριμένες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρύ κοινό πρέπει να ενημερώνεται για την ποιότητα του δικτυακού τόπου τον οποίο 
επισκέπτεται. Είναι επομένως καλύτερα η ύπαρξη της δήλωσης σχετικά με τις διαδικασίες 
καταχώρισης και παρακολούθησης να απαιτείται και όχι απλώς να επιτρέπεται. Τούτο είναι 
απαραίτητο για να φαίνεται στο ευρύ κοινό ότι μπορεί να εμπιστεύεται τον δικτυακό τόπο.



PE439.346v01-00 22/23 PA\806981EL.doc

EL

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100η – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι καταχωρισμένοι δικτυακοί τόποι 
πρέπει να εμφανίζουν προειδοποιητικό 
μήνυμα στο πάνω μέρος κάθε 
ιστοσελίδας που προειδοποιεί το κοινό ότι 
οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν 
το τόπο παρέχονται από επώνυμο κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας.  Στο 
προειδοποιητικό αυτό μήνυμα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνεται σύνδεσμος για 
τη βάση δεδομένων EudraPharm σχετικά 
με φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες των ιστοσελίδων του Διαδικτύου που περιέχουν πληροφορίες για φάρμακα που 
χορηγούνται με συνταγή πρέπει να ενημερώνονται σαφώς ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν δοθεί 
από κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. 
Ο σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων Eudrapharm θα εξασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν άμεση 
και εύκολη πρόσβαση σε συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με 
συνταγή οι οποίες παρέχονται από μη εμπορική πηγή, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 100θ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
εκπροσωπούνται και ακούγονται σε 
οιαδήποτε εξέταση υπόθεσης στην οποία 
κατηγορούνται για μη συμμόρφωση προς 
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τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα 
Τίτλο. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
έχουν δικαίωμα να προσφύγουν για 
οιαδήποτε απόφαση σε δικαστικό ή άλλο 
όργανο. Κατά τη διαδικασία προσφυγής η 
παροχή πληροφοριών αναστέλλεται έως 
ότου ληφθεί αντίθετη απόφαση από το 
αρμόδιο όργανο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια 
στη διαδικασία. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας πρέπει να έχουν το δικαίωμα υπεράσπισης σε 
περίπτωση που θεωρούν ότι οι κατηγορίες περί μη συμμόρφωσης είναι αβάσιμες. Προκειμένου 
να προστατεύεται το ευρύ κοινό από πληροφορίες που πιθανόν να μην τηρούν τις διατάξεις του 
παρόντος Τίτλου, είναι απαραίτητο να αναστέλλεται η παροχή πληροφοριών ακριβώς μετά την 
απόφαση της αρμόδιας αρχής. Η παροχή πρέπει να συνεχισθεί μόνον σε περίπτωση που το 
αποφασίσει το αρμόδιο όργανο για την εξέταση της προσφυγής του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας.


