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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι στόχοι γενικής πολιτικής των προτάσεων για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 συμφωνούν με τους γενικότερους στόχους για τη
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φαρμάκων που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και την καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ. Με βάση 
τα ανωτέρω, ειδικός στόχος των προτάσεων είναι η δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή με 
σκοπό να προωθηθεί η ορθολογική χρήση των φαρμάκων αυτών. Με την πρόταση αυτή 
διασφαλίζεται η απαγόρευση της διαφήμισης φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ιατρική 
συνταγή.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τους εξής τρόπους:

• με την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών μέσω της 
συνεκτικής εφαρμογής σαφώς καθορισμένων προτύπων σε ολόκληρη την Κοινότητα,

• με τη δυνατότητα παροχής των πληροφοριών μέσω διαύλων που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες και στις ικανότητες διαφορετικών ομάδων ασθενών,

• με τη δυνατότητα για τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να παρέχουν με εύληπτο 
τρόπο αντικειμενικές και μη διαφημιστικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα και τους κινδύνους των φαρμάκων τους,

• με την εξασφάλιση της θέσπισης μέτρων παρακολούθησης και εκτέλεσης, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι πάροχοι πληροφοριών τηρούν τα κριτήρια ποιότητας και να 
αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία.

Σχετικά με τους επιμέρους στόχους:

Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι οι ασθενείς ενδιαφέρονται όλο και πιο πολύ για την υγεία τους 
και θέλουν να συμμετέχουν περισσότερο σε σχετικές με την υγεία διεργασίες. Επομένως, η 
βέλτιστη θεραπεία είναι δυνατή μόνον όταν οι ασθενείς είναι ενημερωμένοι για τα φάρμακα 
που παίρνουν προκειμένου οι επιλογές τους να γίνονται βάσει ενημέρωσης και να ενισχύεται 
η ορθολογική χρήση των φαρμάκων. Ο συντάκτης της έκθεσης συμφωνεί με την Επιτροπή 
ότι μια κοινοτική προσέγγιση στον τομέα της ενημέρωσης των ασθενών μπορεί να έχει 
θετικά αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία. Επιπροσθέτως θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι 
πληροφορίες για τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών μπορούν να προαγάγουν την 
παράμετρο της πρόληψης. 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα για τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή στην ΕΕ δεν αρκούν και δεν είναι επίκαιρες. Η 
ανεύρεση πληροφοριών εξαρτάται από το πόσο καλά μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιήσει το 
Διαδίκτυο και από το ποιες γλώσσες μιλάει.

Επιπλέον, επειδή δεν υπάρχουν ενιαίοι όροι σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών, η 
παροχή πληροφοριών ρυθμίζεται και αντιμετωπίζεται με πολύ διαφορετικούς τρόπους στα 
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επιμέρους κράτη μέλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι άνιση η πρόσβαση σε πληροφορίες 
για τα φάρμακα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναληφθούν τώρα ενέργειες στον τομέα αυτόν καθώς χάρη 
στην τεχνολογική πρόοδο ο πολίτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακές 
πληροφορίες, αλλά εκτίθεται επίσης ασυναίσθητα σε διαφημίσεις από όλον τον κόσμο και ως 
εκ τούτου είναι εκτεθειμένος σε παραπλανητική και ελλιπή πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό, 
ο συντάκτης θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να αλλάξει η κατάσταση αυτή και να παρέχονται 
στους πολίτες πληροφορίες που θα είναι συμβατές με τις κοινοτικές διατάξεις, αξιόπιστες και 
δεν θα περιλαμβάνουν διαφημίσεις. Η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει με 
πιστοποιημένες πληροφορίες ένα ενημερωτικό αντίβαρο στην παραπλανητική διαφήμιση που 
κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο φυλλάδιο οδηγιών που περιέχει η 
συσκευασία. Οι πληροφορίες του εν λόγω φυλλαδίου οδηγιών πρέπει να διαμορφωθούν εκ 
νέου κατά τρόπο ώστε να τις κατανοούν όλοι οι πολίτες. Ο στόχος αυτός καθίσταται 
επιτακτικότερος επειδή η σημερινή μορφή του φυλλαδίου οδηγιών δεν είναι ικανοποιητική 
εφόσον μπορεί να προκαλέσει φόβο στον ασθενή και να τον ωθήσει σε διακοπή θεραπειών. 
Στην ουσία η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει πλέον στην τροποποίηση του φυλλαδίου 
οδηγιών.

Ο συντάκτης της έκθεσης θέλει να υπογραμμίσει άλλη μια φορά ρητά ότι πρέπει να 
διατηρηθεί στην ΕΕ η απαγόρευση της διαφήμισης στο κοινό των φαρμάκων που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Επίσης, υποστηρίζει επίμονα ότι οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας εξακολουθούν να είναι σημαντικές πηγές 
ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα για το ευρύ κοινό, αλλά παραδέχεται ότι οι κάτοχοι 
άδειας αποτελούν επίσης πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά 
με τα φάρμακα.

Ο συντάκτης κατανοεί ότι απαιτούνται συστήματα παρακολούθησης που θα διασφαλίζουν 
την τήρηση εναρμονισμένων προτύπων ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες 
θα είναι υψηλής ποιότητας και μη διαφημιστικού χαρακτήρα.

Για τον λόγο αυτό, επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν καταλληλότερους μηχανισμούς παρακολούθησης και ότι ως 
γενικός κανόνας μετά τη διάδοση των πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
παρακολούθησης εφόσον πρόκειται για τον αποτελεσματικότερο και λιγότερο 
γραφειοκρατικό τρόπο.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι ανάγκη να επέλθουν βελτιώσεις ιδίως όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση του EMEA, πράγμα που θίγεται στις τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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 κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 η Επιτροπή 
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ανακοίνωση σχετικά με μια 
«Έκθεση για τις τρέχουσες πρακτικές όσον 
αφορά την ενημέρωση των ασθενών 
σχετικά με τα φάρμακα». Η έκθεση 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη 
μέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς 
κανόνες και πρακτικές όσον αφορά την 
παροχή πληροφοριών και ότι, λόγω αυτού, 
έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση άνισης 
πρόσβασης των ασθενών και του κοινού 
στις πληροφορίες για τα φάρμακα. Η 
εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές 
στην ερμηνεία των κοινοτικών κανόνων 
για τη διαφήμιση, καθώς και μεταξύ των 
εθνικών διατάξεων για την ενημέρωση.

(1) Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 η Επιτροπή 
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο ανακοίνωση σχετικά με μια 
«Έκθεση για τις τρέχουσες πρακτικές όσον 
αφορά την ενημέρωση των ασθενών 
σχετικά με τα φάρμακα». Η έκθεση 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη 
μέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς 
κανόνες και πρακτικές όσον αφορά την 
παροχή πληροφοριών και ότι, λόγω αυτού, 
έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση άνισης 
πρόσβασης των ασθενών και του κοινού 
στις πληροφορίες για τα φάρμακα. Η 
εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές 
στην ερμηνεία των κοινοτικών κανόνων 
για τη διαφήμιση, καθώς και μεταξύ των 
εθνικών διατάξεων για την ενημέρωση, 
επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη 
για μια σαφέστερη διάκριση μεταξύ 
διαφήμισης και ενημέρωσης.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη σαφήνειας στη διάκριση μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης δημιουργεί στρεβλώσεις 
όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση εντός της ΕΕ, και εκθέτει το κοινό σε διαφορετικές 
ερμηνείες, λιγότερο ή περισσότερο περιοριστικές, στις οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη 
σχετικά με  τον ορισμό αυτού που μπορεί, ή δεν μπορεί, να θεωρηθεί διαφήμιση.

Τροπολογία 2

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 

(4) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ ορίζει ότι 
ορισμένα είδη πληροφοριών υπόκεινται σε 
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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»). 

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 σε πειραματική έρευνα 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»), καθώς και 
παρακολούθηση από τον Οργανισμό των 
μέτρων που πρέπει να λάβει ο 
παρασκευαστής μετά τη γνωστοποίηση 
παρενεργειών και, εν συνεχεία, την άμεση 
ενημέρωση των σχετικών εγγράφων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι μετά τη σύνταξη των εκθέσεων εκτίμησης των  
κινδύνων που προβλέπονται από τα άρθρα 24 έως 26 του κανονισμού πρέπει να 
παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας, κυρίως με την 
ενσωμάτωση των πορισμάτων της επιστημονικής εξέτασης των εμπειριών από τη χρήση των 
φαρμάκων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι 
οι πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν 
τον Οργανισμό κατά τον εκ των 
προτέρων έλεγχο ορισμένων ειδών 
πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό δεν καλύπτονται από τα τέλη 
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που καταβάλλουν για το σκοπό αυτό οι 
κάτοχοι αδειών, θα πρέπει να 
επανεξετασθεί το ύψος της συνεισφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού. Για το 
λόγο αυτό, θα πρέπει να δρομολογηθούν 
προσπάθειες σε επίπεδο κρατών μελών με 
στόχο την πιθανή τροποποίηση του 
ύψους της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον Οργανισμό.

Τροπολογία 4

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 δημοσιοποίησή 
τους, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές 
ευρίσκονται σε δικτυακό τόπο για τον 
έλεγχο του δημοσιοποιούμενου
περιεχομένου του οποίου υπεύθυνο είναι, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 της οδηγίας  
2001/83/EΚ, ένα κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις διατάξεις του άρθρου 100 της οδηγίας 2001/83/EΚ.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 3
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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 , αναφέροντας τους λόγους 
για την απόφασή του εντός 120 ημερών 
από την παραλαβή της κοινοποίησης Αν ο 
Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 120 
ημερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και μπορούν να 
δημοσιευτούν.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού  Οργανισμού θα προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια 
και αποτελεσματικότητα στη διαδικασία συγκέντρωσης των πληροφοριών. Η επέκταση  της 
προθεσμίας για την σιωπηρή αποδοχή των προς δημοσίευση πληροφοριών από 60 σε 120 
ημέρες θα προσφέρει  στον Οργανισμό καλύτερες προϋποθέσεις προκειμένου να λάβει σαφή 
θέση.

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Εάν ο Οργανισμός απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες και ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας πιστεύει ότι οι 
αντιρρήσεις δεν δικαιολογούνται, ο 
Οργανισμός επιτρέπει στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήματός 
του, να προβεί σε περαιτέρω διαβήματα, 
γραπτώς και/ή μέσω ακροαματικής 
διαδικασίας που θα διεξαχθεί εντός 30 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
μιας τέτοιας αίτησης από τον Οργανισμό. 
Ο Οργανισμός κοινοποιεί την απάντησή 
του στον κάτοχο της άδειας εντός 30 
εργάσιμων ημερών.
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια 
στη διαδικασία. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 57(1), δεύτερο εδάφιο, το 
στοιχείο (μ) αντικαθίσταται από το εξής
κείμενο:
(μ) δημιουργεί μία τράπεζα δεδομένων 
περί φαρμάκων, προσπελάσιμη στο 
κοινό, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
ΕΕ, και εξασφαλίζει την ενημέρωση και 
τη διαχείρισή της ανεξάρτητα από τα 
εμπορικά συμφέροντα των 
φαρμακευτικών εταιρειών• η τράπεζα 
δεδομένων διευκολύνει την εξεύρεση 
πληροφοριών που έχουν ήδη εγκριθεί 
για να περιληφθούν στο φύλλο οδηγιών 
που περιέχεται στη συσκευασία• η 
τράπεζα δεδομένων περιλαμβάνει τμήμα 
φαρμάκων που μπορούν να χορηγηθούν 
σε παιδιά• οι πληροφορίες που 
προορίζονται για το κοινό πρέπει να 
συντάσσονται κατά τρόπο κατάλληλο 
και κατανοητό, απευθυνόμενες σε κοινό 
μη ειδικών·

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού στον τομέα της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα 
φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή είναι θεμελιώδης για μια ποιοτική ενημέρωση 
προσιτή σε όλους τους πολίτες επί ίσοις όροις. Η διαχείριση της τράπεζας δεδομένων για την 
πληροφόρηση του κοινού πρέπει να υπακούει σε κριτήρια ανεξαρτησίας  της ενημέρωσης που 
περιέχεται σε αυτήν.

Τροπολογία 8
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Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Το άρθρο 57, παράγραφος 2 
αντικαθίσταται ως εξής:
2. Η τράπεζα δεδομένων που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, σημείο 
μ) περιέχει ιδίως τη συνοπτική 
περιγραφή των χαρακτηριστικών των 
προϊόντων, το φύλλο οδηγιών για τον 
ασθενή ή για το χρήστη και τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην 
επισήμανση. Η τράπεζα δεδομένων 
αναπτύσσεται σταδιακά και αφορά κατά 
προτεραιότητα τα φάρμακα που 
λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας βάσει του 
παρόντος κανονισμού καθώς και τα 
φάρμακα που λαμβάνουν άδεια 
κυκλοφορίας δυνάμει του Τίτλου III, 
Κεφάλαιο 4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 
του Τίτλου III, Κεφάλαιο 4 της οδηγίας 
2001/82/ΕΚ. Η τράπεζα δεδομένων 
επεκτείνεται στη συνέχεια ώστε να 
περιλάβει οποιοδήποτε φάρμακο 
διατίθεται στην αγορά στην Κοινότητα.
Η εν λόγω βάση  δεδομένων προωθείται 
ενεργά στους ευρωπαίους πολίτες..
Η τράπεζα περιλαμβάνει επίσης, εφόσον 
απαιτείται, αναφορές σε δεδομένα 
σχετικά με κλινικές δοκιμές οι οποίες 
είτε διενεργούνται είτε έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί και περιλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων κλινικών δοκιμών του 
άρθρου 11 της οδηγίας 2001/20/ΕΚ. Η 
Επιτροπή εκδίδει, κατόπιν 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
τους τομείς δεδομένων που θα 
μπορούσαν να περιληφθούν και που 
είναι προσπελάσιμες από το κοινό.
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από 
τους κατόχους  άδειας κυκλοφορίας και
έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες εθνικές 
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αρχές πρέπει να αποστέλλονται από αυτές 
στον Οργανισμό και να  
συμπεριλαμβάνονται στη βάση 
δεδομένων που διατίθεται στο κοινό

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων πρέπει να είναι προσβάσιμη στο κοινό ως προνομιακή πηγή αντικειμενικής
ενημέρωσης. Προς τούτο, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και οι ίδιος ο Οργανισμός πρέπει να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση της
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