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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με αυτές τις δυο προτάσεις (έναν κανονισμό και μια οδηγία) για την φαρμακοεπαγρύπνηση, 
είμαστε στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Οι διαμάχες ως προς το εμβόλιο κατά της γρίπης 
AH1N1, που κυκλοφόρησε στην αγορά μετά από μια πολύ γρήγορη διαδικασία, δείχνουν τη 
μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην ικανότητα των αρχών να εγγυηθούν 
την προστασία τους. Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι το 61% των γάλλων ιατρών δεν 
προτίθεται να εμβολιασθεί. Αυτό καταδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη να αποκτήσει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση μια αποτελεσματική πολιτική φαρμακοεπαγρύπνησης, που θα 
καθησυχάζει και θα προστατεύει τους πολίτες.

Τα τελευταία χρόνια μπορούμε δυστυχώς να αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις φαρμάκων 
που, αν και ετέθησαν σε κυκλοφορία στην αγορά μετά από μια κλασική διαδικασία, 
προκάλεσαν σοβαρές παρενέργειες: 
- το rofecoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx), ένα αντιφλεγμονώδες όχι πιο αποτελεσματικό από το 

ibuprofène που προκάλεσε χιλιάδες θανάσιμα καρδιοαγγειακά περιστατικά, εγκρίθηκε το 
1999 και αποσύρθηκε από την αγορά το 2004.
- το paroxetine: ένα αντικαταθλιπτικό (Deroxat°, Seroxat°) με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας
- το rimonabant (Acomplia°): ένα φάρμακο κατά της παχυσαρκίας, που κυκλοφόρησε χωρίς 
επαρκή αξιολόγηση και αποσύρθηκε από την ευρωπαϊκή αγορά ενάμιση χρόνο μετά.
Διάφορες δίκες έδειξαν ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν την τάση να αποκρύπτουν όσο 
το δυνατόν περισσότερο καιρό τις πληροφορίες εκείνες περί ανεπιθύμητων παρενεργειών των
φαρμάκων τους που θα μπορούσαν να ζημιώσουν τις πωλήσεις. 
Σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι η βραδύτητα της 
διεργασίας λήψης αποφάσεων και η αποσιώπηση των πληροφοριών για τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες υπήρξαν επιβλαβείς για τους ασθενείς. 

Το ανθρώπινο κόστος τέτοιων παρενεργειών είναι απαράδεκτο -όσο για το οικονομικό 
κόστος, αυτό είναι τεράστιο και το επωμίζεται το σύνολο της κοινωνίας, αφού αφορά το 5% 
των εισαγωγών στα νοσοκομεία και το 5% των αιτιών θανάτου στα νοσοκομεία. 

Από την αξιολόγηση στην εμπορική εκμετάλλευση, περνώντας από την εποπτεία και την 
ενημέρωση σχετικά με το φάρμακο

Προτού εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, το φάρμακο περνάει από αξιολόγηση. Αυτή διαρκεί 
συγκεκριμένο χρόνο και για δειγματολόγιο επιλεγμένων ασθενών. Ρόλος της 
φαρμακοεπαγρύπνησης είναι να βελτιώσει στη συνέχεια τις γνώσεις μας ως προς τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες, ώστε να περιορίσουμε τις εξ αυτών ζημιές στον πληθυσμό.

Η συντάκτρια της παρούσας φοβάται ότι η Οδηγία, αντί να ενισχύσει, θα αποδυναμώσει το 
σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης για τους εξής λόγους: 

1. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων και οι λοιπές μετεγκριτικές μελέτες μπορεί να 
χρησιμεύσουν ως πρόσχημα για χαλαρότερες αξιολογήσεις πριν από την άδεια κυκλοφορίας. 
Κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να παραμείνει η εξαίρεση. 
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2. Ο τερματισμός της υποχρεωτικής δημόσιας χρηματοδότησης απειλεί να υποβιβάσει το 
σύστημα της φαρμακοεπαγρύπνησης σε απλή παροχή υπηρεσιών προς τις φαρμακευτικές 
εταιρίες. Η συντάκτρια της παρούσας προτείνει αντίθετα να ενισχυθούν τα ανεξάρτητα 
εθνικά και περιφερειακά συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης.

3. Η ενισχυμένη επιρροή των εταιριών πάνω στη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία 
των δεδομένων τις θέτει σε ανυπέρβλητη κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Πρέπει οι 
εταιρίες να μπορούν να συμμετέχουν στη μελέτη των ανεπιθύμητων παρενεργειών, αλλά υπό 
τον έλεγχο των αρχών και σε καμία περίπτωση από θέση μονοπωλίου.

4. Η οργάνωση της διάχυσης των δεδομένων που θα αποθηκεύονται απευθείας σε μια 
γιγαντιαία ηλεκτρονική βάση, την Eudravigilance, χωρίς διαδικασία που να διασφαλίζει την 
ποιότητα του περιεχομένου της Eudravigilance. Η συντάκτρια της παρούσας προτείνει να 
τροφοδοτείται η Eudravigilance αποκλειστικά από τις αρχές των κρατών μελών που είναι 
αρμόδιες για τη φαρμακοεπαγρύπνηση (όχι απευθείας τροφοδότηση από τους ασθενείς, ούτε 
από τις φαρμακευτικές εταιρίες, για να μη δημιουργηθεί μια υπερπληροφόρηση που θα 
καθιστά μη αξιοποιήσιμα τα κρίσιμα δεδομένα).

5. Η πολύ περιορισμένη πρόσβαση του κοινού και των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στη 
βάση Eudravigilance. Η διαφάνεια στα δεδομένα που αφορούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση 
είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις 
υγειονομικές αρχές. 

Διάφορες προτάσεις εξακολουθούν να είναι πολύ δειλές και πρέπει να ενισχυθούν:

1. Η επισημοποίηση μιας ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής για τη διαχείριση των 
κινδύνων χωρίς πραγματικά μεγαλύτερη εξουσία ή αυτονομία από την υφιστάμενη ομάδα 
εργασίας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση δεν προσφέρει τίποτε το αξιόλογο παραπάνω. 
2. Η αδιαφάνεια στα δεδομένα της φαρμακοεπαγρύπνησης παραμένει ο κανόνας: καμία 
πρόσβαση π.χ. στις αναφορές ασθενών, με το πρόσχημα του εμπορικού απορρήτου. Όμως, 
αυτές οι αναφορές ασθενών και όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να δημοσιοποιούνται 
αμέσως.

Εν συμπεράσματι :
 Ενίσχυση των κριτηρίων που θα επιτρέπουν την έκδοση μιας ασφαλέστερης άδειας 

κυκλοφορίας, πράγμα που συνεπάγεται την απαίτηση να προσφέρει κάθε καινούργιο 
φάρμακο μια πραγματική πρόοδο στη θεραπεία. Όχι γενίκευση του "fast track" 

 Εγγυημένη ποιότητα των δεδομένων της φαρμακοεπαγρύπνησης
 Εξασφάλιση πόρων για μια αποτελεσματική δημόσια φαρμακοεπαγρύπνηση
 Μεγαλύτερη διαφάνεια

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 οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της ανεπιθύμητης 
ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 
καλύπτει μόνο τις επιβλαβείς και ακούσιες 
ενέργειες που προκύπτουν ύστερα από 
εγκεκριμένη χρήση του φαρμάκου στις 
κανονικές δόσεις, αλλά και τη λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή καθώς και τις 
χρήσεις πέραν της εγκεκριμένης περίληψης 
των χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων της εσφαλμένης 
χρήσης και της κατάχρησης του προϊόντος.

(5) Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να 
τροποποιηθεί ο ορισμός της ανεπιθύμητης 
ενέργειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 
καλύπτει μόνο τις επιβλαβείς και ακούσιες 
ενέργειες που προκύπτουν ύστερα από 
εγκεκριμένη χρήση του φαρμάκου στις 
κανονικές δόσεις, αλλά και τις επιβλαβείς 
και ακούσιες ενέργειες που προκύπτουν 
από τη λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή 
καθώς και τις χρήσεις πέραν της 
εγκεκριμένης περίληψης των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων της εσφαλμένης 
χρήσης και της κατάχρησης του προϊόντος.  

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της ανεπιθύμητης ενέργειας καλύπτει όλες τις επιβλαβείς και ακούσιες ενέργειες που 
προκύπτουν από εσφαλμένη χρήση, περιλαμβανομένης της λανθασμένης φαρμακευτικής 
αγωγής.  Ωστόσο, στόχος της οδηγίας δεν είναι να δίνει πληροφορίες για τη λανθασμένη 
φαρμακευτική αγωγή γενικά, αλλά μόνο για τη λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή που έχει ως 
αποτέλεσμα ακούσιες ενέργειες.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο σχεδιασμός της 
φαρμακοεπαγρύπνησης για κάθε επιμέρους 
φάρμακο από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο 
ενός συστήματος διαχείρισης του κινδύνου 
και πρέπει να είναι ανάλογος προς τους 
προσδιοριζόμενους κινδύνους, τους 
δυνητικούς κίνδυνος και την ανάγκη για 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο. Πρέπει επίσης να προβλέπεται 

(7) Ο σχεδιασμός της 
φαρμακοεπαγρύπνησης για κάθε επιμέρους 
φάρμακο από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο 
ενός συστήματος διαχείρισης του κινδύνου 
και πρέπει να είναι ανάλογος προς τους 
προσδιοριζόμενους κινδύνους, τους 
δυνητικούς κίνδυνος και την ανάγκη για 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το 
φάρμακο. Πρέπει επίσης να προβλέπεται 
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ώστε να συμπεριλαμβάνονται ως όροι στην 
άδεια κυκλοφορίας οποιαδήποτε βασικά 
μέτρα περιλαμβάνονται σε ένα σύστημα 
διαχείρισης του κινδύνου.

ώστε να συμπεριλαμβάνονται ως όροι στην 
άδεια κυκλοφορίας οποιαδήποτε βασικά 
μέτρα περιλαμβάνονται σε ένα σύστημα 
διαχείρισης του κινδύνου. Εάν οι όροι που 
προβλέπει η άδεια κυκλοφορίας δεν 
ικανοποιηθούν εντός της ορισμένης 
προθεσμίας, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
έχουν την εξουσία και τα δέοντα μέσα για 
να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν 
αμέσως την άδεια κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις όπου οι εταιρίες ώφειλαν να κάνουν μετεγκριτικές 
μελέτες ασφαλείας, δεν το έπραξαν, με αποτέλεσμα να παραμένει στους ιατρούς και ασθενείς 
μια αβεβαιότητα ως προς την πραγματική ωφέλεια ορισμένων βασικών φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ασθενειών σαν τον καρκίνο και την καρδιοπάθεια. 
Γι΄αυτό και πρέπει να θεσπιστούν αυστηρότερες απαιτήσεις στη νομοθεσία, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες θα ολοκληρώνουν τις μελέτες που υπόσχονται.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να εξασφαλιστεί η συλλογή τυχόν 
απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων 
σχετικά με την ασφάλεια εγκεκριμένων 
φαρμάκων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
εξουσιοδοτηθούν να απαιτούν από τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας την 
εκπόνηση μετεγκριτικών μελετών 
ασφάλειας κατά τη στιγμή χορήγησης της 
άδειας κυκλοφορίας ή αργότερα, η δε 
απαίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται 
ως προϋπόθεση της άδειας κυκλοφορίας. 

(8) Για να εξασφαλιστεί η συλλογή τυχόν 
απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων 
σχετικά με την ασφάλεια εγκεκριμένων 
φαρμάκων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
εξουσιοδοτηθούν να απαιτούν από τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας την 
εκπόνηση μετεγκριτικών μελετών 
ασφάλειας κατά τη στιγμή χορήγησης της 
άδειας κυκλοφορίας ή αργότερα, η δε 
απαίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται 
ως προϋπόθεση της άδειας κυκλοφορίας. 
Εάν οι όροι που προβλέπει η άδεια 
κυκλοφορίας δεν ικανοποιηθούν εντός 
της ορισθείσας προθεσμίας, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να έχουν την εξουσία και τα 
δέοντα μέσα να αναστείλουν ή να 
ανακαλέσουν αμέσως την άδεια 
κυκλοφορίας.
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Αιτιολόγηση

Η εμπειρία δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις όπου οι εταιρίες όφειλαν να κάνουν μετεγκριτικές 
μελέτες ασφαλείας, δεν το έπραξαν, με αποτέλεσμα να παραμένει στους ιατρούς και ασθενείς 
μια αβεβαιότητα ως προς την πραγματική ωφέλεια ορισμένων βασικών φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ασθενειών σαν τον καρκίνο και την καρδιοπάθεια. 
Γι΄αυτό και πρέπει να θεσπιστούν αυστηρότερες απαιτήσεις στη νομοθεσία, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρίες θα ολοκληρώνουν τις μελέτες που υπόσχονται.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
εντατικά στην αγορά. Οι ασθενείς και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει 
να ενθαρρύνονται να αναφέρουν όλες τις 
ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες τέτοιων 
φαρμάκων, και ένας δημοσιοποιημένος 
κατάλογος των εν λόγω φαρμάκων πρέπει 
να επικαιροποιείται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος 
συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 
2004, για τη θέσπιση κοινοτικών 
διαδικασιών χορήγησης άδειας και 
εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη και για 
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

(9) Όταν, σε περίπτωση νόσου μη ακόμη 
ιάσιμης, ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εκπονηθεί μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας ή υπό όρους ή 
περιορισμούς σχετικά με την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου, το 
φάρμακο πρέπει να παρακολουθείται 
εντατικά στην αγορά. Πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση 
του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης 
δεν θα καταλήξει σε πρόωρη χορήγηση
αδειών κυκλοφορίας. Οι ασθενείς και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει 
να ενθαρρύνονται να αναφέρουν όλες τις 
ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες τέτοιων 
φαρμάκων, που θα πρέπει να 
επισημαίνονται με ένα ειδικό σύμβολο 
στην εξωτερική συσκευασία και με τις 
αντίστοιχες επεξηγήσεις στο εσώκλειστο 
φυλλάδιο οδηγιών, και ένας 
δημοσιοποιημένος κατάλογος των εν λόγω 
φαρμάκων πρέπει να επικαιροποιείται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο 
οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση 
κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας 
και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη και για 
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση 
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Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές προειδοποιήσεις για τα εντατικώς παρακολουθούμενα φάρμακα θα βοηθήσουν τόσο 
τους επαγγελματίες της υγείας όσο και τους ασθενείς να εντοπίζουν τα νέα φάρμακα που 
βρίσκονται υπό εντατική παρακολούθηση και θα αυξήσει τη διάθεσή τους να αναφέρουν κάθε 
αρνητική παρενέργεια που πιθανόν θα παρουσιαστεί, όπως ήδη συνιστά το US Institute of 
Medicine στην έκθεσή του του 2006. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί κι άλλο, με την 
προσθήκη στο κυτίο ενός εικονογράμματος, όπως π.χ. του μαύρου τριγώνου (  ) που ήδη είναι 
πασίγνωστο και χρησιμοποιείται σε μερικά κράτη μέλη.

Τροπολογία 5

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.

(10) Εντός πέντε ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας Οδηγίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει, μετά από 
διαβουλεύσεις με οργανώσεις ασθενών 
και καταναλωτών και επαγγελματιών της 
υγείας, με κράτη μέλη και άλλους 
ενδιαφερόμενους, να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο μια έκθεση αξιολόγησης ως 
προς το εύληπτο τόσο των συνοπτικών 
πληροφοριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος όσο και 
του φυλλαδίου οδηγιών. 
Μετά από ανάλυση αυτών των 
δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει, εάν χρειαστεί, προτάσεις για τη 
βελτίωση της παρουσίασης και του 
περιεχομένου των συνοπτικών 
πληροφοριών με τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και του φυλλαδίου οδηγιών, 
ώστε να αποτελούν έγκυρη πηγή 
πληροφοριών για το ευρύ κοινό και για 
τους επαγγελματίες της υγείας.
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Αιτιολόγηση

Η έννοια της "περίληψης" δημιουργεί πρόβλημα, διότι πιο σημασία έχει να είναι διατυπωμένο 
το σημείωμα κατά τρόπο εύληπτο, ώστε να είναι σίγουρο ότι ο ασθενής θα διαβάσει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να ενισχυθεί περισσότερο ο 
συντονισμός των πόρων μεταξύ των 
κρατών μελών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να αναθέσουν ορισμένα 
καθήκοντα φαρμακοεπαγρύπνησης σε 
άλλο κράτος μέλος.

(17) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει 
την ευθύνη της εποπτείας των 
ανεπιθύμητων ενεργειών που 
σημειώνονται στο έδαφός του. Για να 
ενισχυθεί περισσότερο το επίπεδο 
πραγματογνωμοσύνης στη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να οργανώνουν 
μαθήματα κατάρτισης και να 
ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες και 
πραγματογνωμοσύνη.

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση 
οποιασδήποτε ανεπιθύμητης παρενέργειας φαρμάκων πωλούμενων στο έδαφός του.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να αυξηθεί το επίπεδο διαφάνειας 
των διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης, 
τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν 
και να διατηρούν δικτυακές πύλες για την 
ασφάλεια των φαρμάκων. Για τον ίδιο 
σκοπό, οι κάτοχοι των αδειών 
κυκλοφορίας πρέπει να ειδοποιούν εκ των 
προτέρων τις αρχές σχετικά με τις 
ανακοινώσεις για την ασφάλεια, και οι 
αρχές πρέπει να προβαίνουν εν 

(19) Για να αυξηθεί το επίπεδο διαφάνειας 
των διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης, 
τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν 
και να διατηρούν δικτυακές πύλες για την 
ασφάλεια των φαρμάκων. Οι κάτοχοι των 
αδειών κυκλοφορίας πρέπει να καλούνται 
να υποβάλουν στις αρχές τις ανακοινώσεις 
για την ασφάλεια τις οποίες προτίθενται 
να δημοσιοποιήσουν, για προηγούμενη 
έγκριση. Αμέσως μετά από μια τέτοια 
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προκειμένω σε σχετικές 
αλληλοειδοποιήσεις.

αίτηση, οι αρχές πρέπει να προβαίνουν 
στις εκ των προτέρων ειδοποιήσεις 
σχετικά με τις εν λόγω ανακοινώσεις 
ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία περί φαρμάκων που οι εταιρίες παρέχουν 
στο κοινό δεν θα είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση προηγούμενης επικύρωσης των 
πληροφοριών ήδη εφαρμόζεται για τα φυλλάδια οδηγιών, για τις δημόσιες ενημερωτικές 
εκστρατείες και, στην πρόταση περί ενημέρωσης του ευρέως κοινού για τα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα που αυτή τη στιγμή είναι υπό συζήτηση, και για λόγους συνέπειας, θα πρέπει επίσης να 
ισχύει για τις πληροφορίες που έχουν σχέση με τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
επαρκώς από τις εθνικές αρμόδιες αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Πρέπει να είναι 
μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής 
χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης μέσω της 
είσπραξης τελών. Εντούτοις, η διαχείριση 
των εν λόγω κεφαλαίων που θα 
συγκεντρωθούν πρέπει να είναι υπό τον 
μόνιμο έλεγχο των εθνικών αρμόδιων 
αρχών, για να διασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία τους.

(28) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
επαρκώς από τις εθνικές αρμόδιες αρχές οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να έχουν δημόσια χρηματοδότηση όχι 
μόνο για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους, αλλά και επειδή τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη φαρμακοεπαγρύπνηση (επίσης από άποψη χρηματοδότησης), 
αφού αυτά επωμίζονται το κόστος των παρενεργειών τόσο από άποψη νοσηρότητας όσο και 
από άποψη θνησιμότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γράφει ότι «σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 5% 
του συνόλου των εισαγωγών σε νοσοκομεία οφείλεται σε ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, το 
5% του συνόλου των ασθενών σε νοσοκομεία νοσούν λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκου, 
οι δε ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων αποτελούν την πέμπτη συνηθέστερη αιτία θανάτου σε 
νοσοκομείο».
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 29α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Η παρούσα Οδηγία πρέπει να ισχύει 
με την επιφύλαξη της εφαρμογής της από 
24 Οκτωβρίου 1995 Οδηγίας 95/46/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί προστασίας των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και περί ελεύθερης 
κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών1 και 
του από 18 Δεκεμβρίου 2000 Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  περί 
προστασίας των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 
και τους οργανισμούς της Κοινότητας και 
περί ελεύθερης κυκλοφορίας των 
δεδομένων αυτών2. Για την ανίχνευση, 
την αξιολόγηση, την κατανόηση και την 
πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών, τον 
εντοπισμό και την ανάληψη δράσης για 
τη μείωση των κινδύνων και την αύξηση 
των ωφελειών από τα φαρμακευτικά 
προϊόντα, με σκοπό τη διαφύλαξη της 
δημόσιας υγείας, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων στο πλαίσιο του συστήματος 
Eudravigilance, υπό τον όρο ότι θα 
τηρείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
προστασίας των δεδομένων. Ο ανωτέρω 
σκοπός συνιστά βασικό δημόσιο 
συμφέρον που μπορεί να αιτιολογηθεί εάν 
τα ταυτοποιήσιμα δεδομένα για θέματα 
υγείας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον 
όταν τούτο είναι απαραίτητο και εφόσον 
τα εμπλεκόμενα μέρη αξιολογούν ότι 
υφίσταται τέτοια ανάγκη σε κάθε φάση 
της διαδικασίας φαρμακοεπαγρύπνησης.
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1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σελ. 31.
2 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αφορά εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να τύχουν 
πλήρους προστασίας. Βλ. επίσης γνωμοδότηση Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
Απριλίου 2009.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εδάφιο α)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – εδάφιο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το σημείο 11 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«(11) Ανεπιθύμητη ενέργεια: μια 
επιβλαβής και ακούσια απόκριση σε ένα 
φάρμακο.»·

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να αντιγραφεί η αρχική διατύπωση (άρθρο 1, σημείο 11 ενοποιημένης Οδηγίας 
2001/83/ΕΚ) που διευκρινίζει σαφώς ότι μιλάμε για φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και 
αποφεύγει τη σύγχυση με τις περιπτώσεις κακής χρήσης ή κυρίως υπερδοσολογίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εδάφιο β)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – εδάφιο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια: 
ανεπιθύμητη ενέργεια για την οποία δεν 
μπορεί να αποκλειστεί αιτιώδης σχέση 
μεταξύ του γεγονότος και του φαρμάκου.

(14) Εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια 
φαρμάκου: ανεπιθύμητο γεγονός για το 
οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί αιτιώδης 
σχέση μεταξύ του γεγονότος και του 
φαρμάκου.
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Αιτιολόγηση

Ο όρος "ανεπιθύμητη ενέργεια" πρέπει να αντικατασταθεί από τον ακριβέστερο όρο 
"ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου", ο οποίος χρησιμοποιείται από τους ειδικούς και είναι 
διεθνώς αποδεκτός.  Σημείωση σύνταξης: Το υπόλοιπο κείμενο της οδηγίας και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εφόσον εγκριθεί η παρούσα 
τροπολογία.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εδάφιο γ)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – εδάφιο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας: 
οποιαδήποτε μελέτη σχετικά με ένα 
εγκεκριμένο φάρμακο, που διεξάγεται με 
σκοπό τον εντοπισμό, το χαρακτηρισμό ή 
την ποσοτικοποίηση ενός κινδύνου 
ασφάλειας, την επιβεβαίωση του προφίλ 
ασφάλειας του φαρμάκου ή τη μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου.

(15) Μετεγκριτική μελέτη 
φαρμακοεπαγρύπνησης: οποιαδήποτε 
μελέτη σχετικά με ένα φάρμακο που 
εγκρίθηκε πρόωρα για λόγους δημόσιας 
υγείας εν απουσία εναλλακτικής 
θεραπείας, ή πραγματοποιούμενη κατόπιν 
παραγγελίας των υγειονομικών αρχών 
μόλις ένα φάρμακο τεθεί σε κυκλοφορία, 
με σκοπό τον εντοπισμό, το χαρακτηρισμό 
ή την ποσοτικοποίηση ενός κινδύνου 
ανεπιθύμητης ενέργειας, ή την εκτίμηση 
του προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών του 
φαρμάκου και το ισοζύγιο 
κινδύνου/οφέλους ή τη μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Μια μετεγκριτική μελέτη αποσκοπεί στην εποπτεία των ανεπιθύμητων ενεργειών των 
φαρμάκων επί του ανθρώπου. Δεν αποσκοπεί στην εποπτεία της «μετεγκριτικής ασφάλειας». Οι 
μετεγκριτικές μελέτες ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμεύουν για την έκδοση εύκολων αδειών 
εμπορικής κυκλοφορίας εν απουσία επαρκούς αξιολόγησης.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εδάφιο δ)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – εδάφιο 28β)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28β) Σύστημα διαχείρισης του κινδύνου: 
περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων 
και παρεμβάσεων φαρμακοεπαγρύπνησης 
που αποσκοπούν στον εντοπισμό, το 
χαρακτηρισμό, την πρόληψη ή την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
συνδέονται με ένα φάρμακο, καθώς και 
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των εν λόγω παρεμβάσεων.

28β) Σύστημα διαχείρισης του κινδύνου: 
περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων 
και ειδικών παρεμβάσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης που αποσκοπούν 
στην ποσοτικοποίηση ή την πρόληψη των 
κινδύνων που έχουν ήδη διαπιστωθεί και 
των κινδύνων που εντοπίζονται εν 
συνεχεία, που συνδέονται με ένα φάρμακο, 
καθώς και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των εν λόγω 
παρεμβάσεων, ή στον έγκαιρο εντοπισμό 
νεών κινδύνων.

Αιτιολόγηση

Όλα τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά πρέπει να εποπτεύονται αυστηρά από το γενικό 
σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, του οποίου η αποτελεσματικότητα πρέπει να βελτιωθεί τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων δεν πρέπει να 
αποσκοπεί "στον εντοπισμό των κινδύνων που συνδέονται με ένα φάρμακο": αυτός είναι ο 
ρόλος της προεγκριτικής αξιολόγησης. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να επιτρέπει 
την πρόληψη των κινδύνων που ήδη έχουν εντοπισθεί χάρη στην προεγκριτική αξιολόγηση.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εδάφιο δ)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – εδάφιο 28γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28γ) Σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης: 
ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από 
τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας και 
από τα κράτη μέλη για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που 
απαριθμούνται στον τίτλο IX, και το οποίο 
έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την 
ασφάλεια των εγκεκριμένων φαρμάκων 
και να εντοπίζει οποιαδήποτε αλλαγή του 
ισοζυγίου κινδύνου-οφέλους.

28γ) Σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης: 
ένα σύστημα που επιτρέπει στους
κατόχους αδειών κυκλοφορίας και στα
κράτη μέλη για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που 
απαριθμούνται στον τίτλο IX :

α) να συλλέγουν πληροφορίες χρήσιμες 
για την εποπτεία των φαρμάκων, ιδίως 
ως προς τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους 
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επί του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων κακής χρήσης, 
υπερδοσολογίας και φαρμακευτικών 
σφαλμάτων, και 
β) να αξιολογούν επιστημονικά αυτές τις 
πληροφορίες ώστε να εντοπίζουν 
οποιαδήποτε αλλαγή του ισοζυγίου 
κινδύνου-οφέλους των εγκεκριμένων 
φαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ένας κλάδος επιστημονικής παρατήρησης, κατ΄αρχάς προς 
όφελος των ασθενών. Δεν αποσκοπεί στην εποπτεία της "ασφάλειας των φαρμάκων" (έκφραση 
διφορούμενη που χρησιμοποιεί όρους παραπλανητικούς λόγω της θετικής χροιάς τους): τα 
δεδομένα της φαρμακοεπαγρύπνησης δεν είναι εμπορικά δεδομένα συλλεγόμενα από τις 
εταιρίες στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης προς τον πελάτη μετά την πώληση. Η 
φαρμακοεπαγρύπνηση αποσκοπεί στην εποπτεία των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων 
επί του ανθρώπου.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – εδάφιο δα) (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – εδάφιο 32α), 32β) και 32γ) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα 
σημεία:
«32α) φαρμακευτικό σφάλμα: παράλειψη 
ή μη εμπρόθετη τέλεση πράξης σχετικής 
με φάρμακο η οποία ενδέχεται να 
αποτελεί την αιτία ενός κινδύνου ή μιας 
ανεπιθύμητης για τον ασθενή ενέργειας. 
Το φαρμακευτικό σφάλμα είναι εξ 
ορισμού αποτρέψιμο, διότι δείχνει εκείνο
που έπρεπε να είχε γίνει και δεν έγινε 
κατά την θεραπευτική φαρμακευτική 
αγωγή ενός ασθενούς. Το φαρμακευτικό 
σφάλμα μπορεί να αφορά μια ή 
περισσότερες φάσεις του κύκλου ενός 
φαρμάκου, όπως π.χ. την επιλογή από τον 
κατάλογο φαρμάκων, την συνταγολόγηση, 
την ηλεκτρονική διαχείριση προμηθειών, 
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την ανάλυση των συνταγών, το γαληνικό 
παρασκεύασμα, την αποθήκευση, την 
πώληση, τη χορήγηση, την πληροφόρηση
και την παρακολούθηση της αγωγής, 
αλλά και τα επίπεδα διεπαφής, όπως π.χ. 
τη διαβίβαση ή την μεταγραφή.
32β) κακή χρήση: χρήση φαρμακευτικού 
προϊόντος που δεν είναι σύμφωνη προς 
τις συστάσεις της περίληψης 
χαρακτηριστικών του προϊόντος.
32γ) ιατρικώς αιτιολογημένη χρήση μη 
σύμφωνη προς τις συστάσεις: ειδική 
περίπτωση σκόπιμης χρήσης μη 
σύμφωνης προς τις συστάσεις του 
τμήματος "ενδείξεις" της περίληψης 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, 
βασισμένη όμως στα δεδομένα της 
αξιολόγησης.»

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3 – εδάφιο α)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 – εδάφιο 3α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
3α:

διαγράφεται

«(3α) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·»

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3 – εδάφιο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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: 

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

"Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη 'ονομασία και
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής' ".

(α) δήλωση που έχει ως ακολούθως: "Το 
παρόν πρόσφατα εγκριθέν φάρμακο τελεί 
υπό εντατική παρακολούθηση με σκοπό 
την βελτίωση των γνώσεων ως προς τις 
ανεπιθύμητες ενέργειές του. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στο/στη 'ονομασία και
διαδικτυακή διεύθυνση, ταχυδρομική 
διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός της 
αρμόδιας εθνικής αρχής, ή να αναφέρονται 
απευθείας στο φαρμακείο' ".

(β) ένα θαυμαστικό που περιβάλλεται από 
ένα κόκκινο τρίγωνο. Το σύμβολο αυτό 
πρέπει να εμφανίζεται στην εξωτερική 
συσκευασία, συνοδευόμενο από την 
ένδειξη ότι είναι σκόπιμη η ανάγνωση του 
φύλλου οδηγιών πριν από τη λήψη του 
φαρμάκου. 

Αιτιολόγηση
Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos. 
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – 1ο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές καταρτίζουν 
έκθεση αξιολόγησης και σχετικές 
παρατηρήσεις όσον αφορά τα 
αποτελέσματα των φαρμακευτικών και 
προκλινικών δοκιμών, κλινικές μελέτες και 
σύστημα διαχείρισης του κινδύνου, καθώς 
και σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης του 
φαρμάκου. Η έκθεση αξιολόγησης 
ενημερώνεται μόλις καταστούν διαθέσιμες 
νέες πληροφορίες που έχουν σημασία για 
την αξιολόγηση της ποιότητας, της 
ασφάλειας ή της αποτελεσματικότητας του 
εν λόγω φαρμάκου.

4. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές καταρτίζουν 
έκθεση αξιολόγησης και σχετικές 
παρατηρήσεις όσον αφορά τα 
αποτελέσματα των φαρμακευτικών και 
προκλινικών δοκιμών, κλινικές μελέτες και 
σύστημα διαχείρισης του κινδύνου, καθώς 
και σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης του 
φαρμάκου. Η έκθεση αξιολόγησης 
διευκρινίζει τη φυσική εξέλιξη της 
ασθένειας και, όπου χρειάζεται, τις 
υφιστάμενες θεραπείες για την ασθένεια 
αυτή. Η έκθεση αξιολόγησης 
ενημερώνεται μόλις καταστούν διαθέσιμες 
νέες πληροφορίες που έχουν σημασία για 
την αξιολόγηση της ποιότητας, της 
ασφάλειας ή της αποτελεσματικότητας του 
εν λόγω φαρμάκου.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 21α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εάν το φαρμακευτικό προϊόν καλύπτει 
μια μη ιάσιμη ακόμη νόσο και εάν το 
ισοζύγιο κινδύνου-οφέλους μπορεί να 
θεωρηθεί θετικό, 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 

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

(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·

(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.

(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.

Στην άδεια κυκλοφορίας ορίζονται 
προθεσμίες για την ικανοποίηση των όρων, 
κατά περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές έχουν 
την εξουσία και τους ενδεδειγμένους 
πόρους για να αναστείλουν ή να 
ανακαλέσουν αμέσως την άδεια 
κυκλοφορίας, εάν οι προβλεπόμενοι στην 
άδεια κυκλοφορίας όροι δεν 
ικανοποιηθούν εντός της ορισμένης 
προθεσμίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ευθυγραμμίζει το κείμενο με τις τρέχουσες διατάξεις (Οδηγία 507/2006) βάσει 
των οποίων μια κεντρικά εκδιδόμενη άδεια κυκλοφορίας υπό προϋποθέσεις μπορεί να 
χορηγηθεί μόνον εάν το ισοζύγιο κινδύνου-ωφέλειας είναι θετικό, εάν η ωφέλεια για τη 
δημόσια υγεία υπερβαίνει τους κινδύνους που συνδέονται με την απαίτηση υποβολής 
συμπληρωματικών δεδομένων, και εάν καλύπτεται μια μη ιάσιμη ακόμη νόσος. Προς το παρόν, 
οι άδειες κυκλοφορίας υπό προϋποθέσεις πρέπει να επαναξιολογούνται κατ΄έτος και στο 
φυλλάδιο οδηγιών υπάρχει μνεία που διευκρινίζει ότι η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας 
εξαρτάται από την εκπλήρωση των συγκεκριμένων όρων.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 11
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – 1ο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τη συνεχή αξιολόγηση του 
ισοζυγίου κινδύνου-οφέλους, η αρμόδια 
εθνική αρχή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να 

4. Για τη συνεχή αξιολόγηση του 
ισοζυγίου κινδύνου-οφέλους, η αρμόδια 
εθνική αρχή μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να 
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ζητήσει από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τη διατήρηση θετικού
ισοζυγίου κινδύνου-οφέλους.

ζητήσει από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας και από το δικό του 
σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης τα 
απαραίτητα στοιχεία για την 
επαναξιολόγηση του ισοζυγίου κινδύνου-
οφέλους.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 14 – εδάφιο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«1. Συνιστάται ομάδα συντονισμού, για 
τους ακόλουθους σκοπούς:

«1. Συγκροτούνται δυο ομάδες 
συντονισμού:

α) μια ομάδα συντονισμού για τις 
αμοιβαίες αναγνωρίσεις και τις 
αποκεντρωμένες διαδικασίες είναι 
υπεύθυνη για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) εξέταση κάθε ζητήματος σχετικού με 
την άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου σε 
δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο 4·

i) εξέταση κάθε ζητήματος σχετικού με την
άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου σε δύο 
ή περισσότερα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο 4·

β) εξέταση ζητημάτων σχετικών με την 
φαρμακοεπαγρύπνηση των φαρμάκων 
που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα άρθρα 107γ, 107ε, 107ζ, 
107ιβ και 107ιη·
γ) εξέταση ζητημάτων σχετικών με τις 
τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που χορηγούν τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1.

ii) εξέταση ζητημάτων σχετικών με τις 
τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που χορηγούν τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1, 
εξαιρέσει κάθε ζητήματος σχετικού με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση.

Για να διεκπεραιώσει τα καθήκοντα που 
της ανατίθενται, η ομάδα συντονισμού 
για τις αμοιβαίες αναγνωρίσεις και τις 
αποκεντρωμένες διαδικασίες 
επικουρείται από την κατά το άρθρο 5, 
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 επιτροπή φαρμάκων 
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προοριζόμενων για ανθρώπινη χρήση.
β) μια ομάδα συντονισμού για την 
αξιολόγηση των κινδύνων σε θέματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης είναι υπεύθυνη 
για τους ακόλουθους σκοπούς:
i) εξέταση ζητημάτων σχετικών με την 
φαρμακοεπαγρύπνηση των φαρμάκων 
που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα άρθρα 107γ, 107ε, 107ζ, 
107ιβ και 107ιη·
ii) εξέταση ζητημάτων σχετικών με τις 
τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που χορηγούν τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 1, για κάθε ζήτημα σχετικό 
με τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω 
ομάδας συντονισμού.
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού επικουρείται από τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στον 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.»

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού για την αξιολόγηση των 
κινδύνων σε θέματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης επικουρείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο αα) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.»

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη 
γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω 
ομάδας συντονισμού.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 14 – υποεδάφιο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού επικουρείται από τη 

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η ομάδα 
συντονισμού επικουρείται από την
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Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στον 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.»

Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 
στοιχείο αα) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.»

Αιτιολόγηση

Αναγκαία οριζόντια αλλαγή σε όλη την πρόταση - Η πρόταση θεσπίζει μιαν Ευρωπαϊκή 
Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Εκτίμηση των Κινδύνων και της 
αναθέτει σημαντικά καθήκοντα φαρμακοεπαγρύπνησης αλλά με απλό συμβουλευτικό ρόλο και 
καμία εξουσία - ο ρόλος της επιτροπής αυτής θα πρέπει να ενισχυθεί και τούτο πρέπει να 
αντανακλάται στον τίτλο της.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 14 – εδάφιο β)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη της ομάδας συντονισμού και οι 
εμπειρογνώμονες, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, βασίζονται στους 
επιστημονικούς και κανονιστικούς πόρους 
που διαθέτουν οι εθνικοί φορείς χορήγησης 
αδειών κυκλοφορίας. Κάθε εθνική αρμόδια 
αρχή παρακολουθεί το επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης των αξιολογήσεων 
που διενεργούνται και διευκολύνει τις 
δραστηριότητες των μελών της ομάδας
συντονισμού και των εμπειρογνωμόνων 
που ορίζει.

Τα μέλη των ομάδων συντονισμού και οι 
εμπειρογνώμονες, για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, βασίζονται στους 
επιστημονικούς και κανονιστικούς πόρους 
που διαθέτουν οι εθνικοί φορείς χορήγησης 
αδειών κυκλοφορίας και 
φαρμακοεπαγρύπνησης αντιστοίχως. 
Κάθε εθνική αρμόδια αρχή παρακολουθεί 
το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των 
αξιολογήσεων που διενεργούνται και 
διευκολύνει τις δραστηριότητες των μελών 
των ομάδων συντονισμού και των 
εμπειρογνωμόνων που ορίζει.

Το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 εφαρμόζεται στην ομάδα
συντονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια και 
την ανεξαρτησία των μελών της.»

Το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 εφαρμόζεται στις ομάδες
συντονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια και 
την ανεξαρτησία των μελών τους, τόσο 
από τον Οργανισμό όσο και από τους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας.
Τα μέλη μιας ομάδας συντονισμού δεν 
μπορούν να είναι συγχρόνως μέλη της 
άλλης ομάδας συντονισμού.
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Τα μέλη της ομάδας συντονισμού για την 
αξιολόγηση των κινδύνων σε θέματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης είναι ιεραρχικώς 
ανεξάρτητα από τις εθνικές αρχές που 
είναι αρμόδιες για την έκδοση των 
αδειών κυκλοφορίας.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 18 – υποεδάφιο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο αα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο 
αα):

διαγράφεται

«αα) περίληψη των ουσιωδών 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου·»

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 
ηα):
«(ηα) ένα αποσπώμενο μέρος του φύλλου 
το οποίο ο ασθενής μπορεί να 
αποκολλήσει, που περιλαμβάνει την 
ακόλουθη δήλωση: «Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στον ιατρό σας, στο 
φαρμακοποιό σας ή στην 'ονομασία, 
διαδικτυακή διεύθυνση, ταχυδρομική 
διεύθυνση και/ή αριθμός τηλεφώνου και 
φαξ της αρμόδιας εθνικής αρχής'.»
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – εδάφιο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«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 στη 'ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής' ".

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 υπόκειται σε μετεγκριτική
παρακολούθηση ασφάλειας. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στη 'ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής' ".

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πληροφορίες στα φύλλα οδηγιών συχνά επικαιροποιούνται πολλές φορές το 
χρόνο (2-3 κατά μέσο όρο), ο τονισμός των νέων πληροφοριών με μαύρα στοιχεία και με ειδικό 
σύμβολο ενέχει τον κίνδυνο αφενός να δίνεται στους ασθενείς η λανθασμένη εντύπωση ότι η 
συγκεκριμένη πληροφορία είναι η πλέον σημαντική και, αφετέρου, να διατίθεται ένα φύλλο 
οδηγιών με συγκεχυμένες πληροφορίες.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 18 – σημείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 αρμόδιας 
εθνικής αρχής'.".

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία: 

(α) δήλωση που έχει ως ακολούθως «Το 
παρόν πρόσφατα εγκριθέν φάρμακο τελεί 
υπό εντατική παρακολούθηση με σκοπό τη 
βελτίωση των γνώσεων για τις 
ανεπιθύμητες ενέργειές του. Όλες οι 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει 
να αναφέρονται στη 'ονομασία, 
διαδικτυακή διεύθυνση, ταχυδρομική 
διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός της 
αρμόδιας εθνικής αρχής' " ή αναφέρονται 
απευθείας στο φαρμακείο·

(β) ένα θαυμαστικό που περιβάλλεται από 
ένα κόκκινο τρίγωνο. Το σύμβολο αυτό 
πρέπει να εμφανίζεται στην εξωτερική 
συσκευασία, συνοδευόμενο από την 
ένδειξη ότι είναι σκόπιμη η ανάγνωση του 
φύλλου οδηγιών πριν από τη λήψη του 
φαρμάκου. 

Αιτιολόγηση

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
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concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 20
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 65 – εδάφιο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. 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).»

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102

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, οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να 
αναφέρουν τις εικαζόμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες στην αρμόδια εθνική αρχή. Στα 
μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται 
κατάρτιση για τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας και ενημερωτικές 
εκστρατείες για τους ασθενείς. Οι 
οργανώσεις ασθενών πρέπει να 
συμμετέχουν στην παροχή πληροφοριών 
και εκπαίδευσης στους ασθενείς·

(1α) διεξάγουν εκστρατείες ενημέρωσης 
του κοινού σχετικά με τη σημασία της 
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αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών 
και τους υφιστάμενους τρόπους 
αναφοράς·
(1β) διευκολύνουν την απευθείας 
αναφορά από ασθενείς, πέραν του 
Διαδικτύου, μέσω της παροχής, στο 
φύλλο οδηγιών για τον ασθενή, ενός 
αποσπώμενου μέρους που θα μπορεί να 
διαβιβάζεται στους ιατρούς, τους 
φαρμακοποιούς ή την αρμόδια εθνική 
αρχή·

(2) εξασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις σχετικά 
με τις ανεπιθύμητες ενέργειες περιέχουν 
κατά το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας 
πληροφορίες·

(2) εξασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις και οι 
βάσεις δεδομένων σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες περιέχουν κατά το 
δυνατόν υψηλότερης ποιότητας 
πληροφορίες·

(3) μέσω των μεθόδων συλλογής 
πληροφοριών και, όταν απαιτείται, μέσω 
της παρακολούθησης των εκθέσεων 
σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες,
εξασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε βιολογικό 
φάρμακο που χορηγείται με ιατρική 
συνταγή, χορηγείται ή πωλείται στο 
έδαφός τους, το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο έκθεσης σχετικά με 
ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι 
αναγνωρίσιμο

(3) εξασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε 
βιολογικό φάρμακο που χορηγείται με 
ιατρική συνταγή, χορηγείται ή πωλείται 
στο έδαφός τους, το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο έκθεσης σχετικά με 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι 
αναγνωρίσιμο μέσω του ονόματος του 
κατόχου αδείας κυκλοφορίας, της 
διεθνούς κοινής ονομασίας (INN), της 
ονομασίας του φαρμάκου και του 
αριθμού παρτίδας, με τη χρήση 
τυποποιημένων μορφοτύπων και 
διαδικασιών που διαμορφώνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 και λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των εξελίξεων στο 
πλαίσιο του συστήματος Eudravigilance· 
και εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την ιχνηλασιμότητα των 
βιολογικών φαρμάκων που χορηγούνται 
στους ασθενείς·

(3α) μεριμνούν ώστε να παρέχονται στο 
κοινό εγκαίρως οι σημαντικές 
πληροφορίες επί θεμάτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε ό,τι αφορά τη 
χρήση ενός φαρμάκου, και να έχει το 
κοινό μόνιμη πρόσβαση στα δεδομένα·
(3β) λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
μπορεί το κοινό να αναφέρει τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως 
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διασφαλίζοντας ότι στα φαρμακεία 
διατίθενται τα κατάλληλα για το σκοπό 
αυτό έντυπα, τα οποία έχουν 
διαμορφωθεί με βάση τεχνικά κριτήρια 
και συμμορφώνονται με τις αρχές της 
απλουστευμένης γλώσσας και δομής, 
στην οποία έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό· 
την αποστολή των εντύπων αυτών στα 
φαρμακεία αναλαμβάνουν οι αρμόδιες 
αρχές·

(4) λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για 
να εξασφαλίζουν ότι ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας που αθετεί τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στον παρόντα τίτλο 
υπόκειται σε αποτελεσματικές, ανάλογες 
και αποτρεπτικές κυρώσεις.

(4) λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για 
να εξασφαλίζουν ότι ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας που αθετεί τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στον παρόντα τίτλο 
υπόκειται σε αποτελεσματικές, ανάλογες 
και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Για τους σκοπούς του σημείου 1 της 
πρώτης παραγράφου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις 
στους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και 
τους άλλους επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας σχετικά με την αναφορά 
εικαζομένων σοβαρών ή μη αναμενόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Για τους σκοπούς του σημείου 1 της 
πρώτης παραγράφου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις 
στους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς και 
τους άλλους επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας σχετικά με την αναφορά 
εικαζομένων σοβαρών ή μη αναμενόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Αιτιολόγηση

Είναι καλύτερο να ενθαρρύνονται οι ασθενείς και οι επαγγελματίες της υγείας να υποβάλλουν 
αναφορές στις αρμόδιες εθνικές αρχές, και όχι στις φαρμακευτικές εταιρίες. Η απευθείας 
υποβολή αναφορών στις εταιρίες δημιουργεί ανησυχίες και από άποψη ιδιωτικού απορρήτου 
των χρηστών και από άποψη ροής ιατρικών πληροφοριών. Επί πλέον, οι εταιρίες θα είχαν έτσι 
τη δυνατότητα να αποφασίζουν αυτές κατά πόσον μια αναφορά αφορά "ανεπιθύμητη ενέργεια", 
φαρμακευτικό σφάλμα κλπ. Οι αναφορές των ασθενών θα πρέπει να ακολουθούνται από 
εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της υποβολής αναφορών.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 διαγράφεται
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Ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάσει 
οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που του 
έχουν ανατεθεί δυνάμει του παρόντος 
τίτλου σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον 
αυτό συμφωνήσει εγγράφως.
Το μεταβιβάζον κράτος μέλος 
πληροφορεί εγγράφως την Επιτροπή, τον 
Οργανισμό και όλα τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη σχετικά με τη μεταβίβαση. Το 
μεταβιβάζον κράτος μέλος και ο 
Οργανισμός δημοσιοποιούν αυτές τις 
πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να φέρει την πλήρη ευθύνη του εντοπισμού και της 
παρακολούθησης κάθε ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκων πωλουμένων στο έδαφός του.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 105 – παράγραφος 2

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.

Το πρώτο εδάφιο δεν αποκλείει την 
είσπραξη από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των τελών που χρεώνονται στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας ως συμπληρωματική 
συνεισφορά στην εκτέλεση αυτών των 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί και 
διατηρεί εθνική δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων, η οποία 

Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί και 
διατηρεί εθνική δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων, η οποία 
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διασυνδέεται με την ευρωπαϊκή δικτυακή 
πύλη για την ασφάλεια των φαρμάκων που 
καθιερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Μέσω 
των εθνικών δικτυακών πυλών για την 
ασφάλεια των φαρμάκων, τα κράτη μέλη 
δημοσιοποιούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

διασυνδέεται με την ευρωπαϊκή δικτυακή 
πύλη για την ασφάλεια των φαρμάκων που 
καθιερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Μέσω 
των εθνικών δικτυακών πυλών για την 
ασφάλεια των φαρμάκων, τα κράτη μέλη 
δημοσιοποιούν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(-1) τα φυλλάδια οδηγιών των φαρμάκων 
που διατίθενται στην εθνική αγορά στην 
επίσημη γλώσσα (και ανάλογα με την 
περίπτωση το σύνδεσμο με τη βάση 
δεδομένων EudraPharm του EMEA)·

(1) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία·

(1) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία·

(2) τον κατάλογο των φαρμάκων που 
υπόκεινται σε εντατική παρακολούθηση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004·

(2) τον κατάλογο των φαρμάκων που 
υπόκεινται σε εντατική παρακολούθηση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004·

(3) ηλεκτρονικά τυποποιημένα έντυπα για 
τη γνωστοποίηση εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς με βάση τα έντυπα που
αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

(3) ηλεκτρονικά τυποποιημένα έντυπα για 
τη γνωστοποίηση εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
από ασθενείς με βάση τα έντυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004·

(4) τις ημερήσιες διατάξεις των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Φαρμακοεπαγρύπνησης και της 
συντονιστικής ομάδας, και πρακτικά των 
συνεδριάσεών τους συνοδευόμενα από τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν και από 
λεπτομέρειες των ψηφοφοριών και από 
τις επεξηγήσεις ψήφου, 
συμπεριλαμβανομένων των μειοψηφικών 
θέσεων·
(5) τις αιτήσεις της αρμόδιας εθνικής 
αρχής προς τον κάτοχο μιας άδειας 
κυκλοφορίας προκειμένου αυτός να θέσει 
σε λειτουργία ένα σύστημα διαχείρισης 
κινδύνων ή να διενεργήσει μετεγκριτική 
μελέτη, μαζί με τις εξηγήσεις που 
παρασχέθηκαν από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας στην αρμόδια εθνική 
αρχή, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και 
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την τελική απόφαση της αρμόδιας αρχής.

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει μια εθνική ιατρική διαδικτυακή πύλη για να παρέχει 
στο ευρύ κοινό υψηλής ποιότητας πληροφορίες για τα φάρμακα. Οι περισσότερες χώρες έχουν 
ήδη τέτοιες πύλες ως πηγές έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών για τα φάρμακα και η 
παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη θέσπιση μιας νομικής βάσης για αυτές τις πύλες, σαν 
απάντηση στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές σε 
θέματα παροχής πληροφοριών στους ασθενείς για τα φάρμακα. Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει 
να περιλαμβάνει έναν ειδικό χώρο για κάθε πληροφορία σχετική με ζητήματα ασφαλείας και 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, είτε γνωστοποιείται 
αυθόρμητα από ασθενείς ή από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας είτε 
εντοπίζεται στο πλαίσιο μετεγκριτικής 
μελέτης ασφάλειας.

1. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να καταχωρίζουν κάθε 
εικαζόμενη ανεπιθύμητη ενέργεια που 
παρατηρείται στην Κοινότητα ή σε τρίτες 
χώρες και η οποία υποπίπτει στην 
αντίληψή τους, είτε γνωστοποιείται 
αυθόρμητα από ασθενείς ή από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας είτε 
εντοπίζεται στο πλαίσιο μιας κλινικής 
δοκιμής ή μιας μετεγκριτικής μελέτης 
ασφάλειας.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
γνωστοποιήσεις είναι προσβάσιμες σε ένα 
και μοναδικό σημείο εντός της 
Κοινότητας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
οι εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
εμφανίζονται στο πλαίσιο κλινικών 
δοκιμών καταχωρίζονται και 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/20/ΕΚ.

Οι εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 
που εμφανίζονται στο πλαίσιο κλινικών 
δοκιμών καταχωρίζονται επίσης και 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 
2001/20/ΕΚ.

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
μπορεί να αρνείται γνωστοποιήσεις 

2. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
παραπέμπει στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
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εικαζόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 
ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας.

όλες τις γνωστοποιήσεις εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών που 
πραγματοποιούνται από ασθενείς και 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας εντός 
7 ημερών από τη λήψη της αναφοράς. Ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
ενημερώνει τον ασθενή και τον 
επαγγελματία του κλάδου της υγείας ότι η 
αναφορά τους παραπέμφθηκε στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες θα 
αναλάβουν την παρακολούθηση της 
πορείας της.
Οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν μπορούν 
να αρνούνται καμία αναφορά περί 
ανεπιθύμητων ενεργειών σταλείσα 
ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, με φαξ ή 
ηλεκτρονικώς από ασθενείς και 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας.

3. 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.

3. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές 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 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 που 
εμφανίζονται στις αγορές στις οποίες 
λειτουργούν, 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.

Όσον αφορά τα φάρμακα που περιέχουν 
τις δραστικές ουσίες οι οποίες αναφέρονται 

Όσον αφορά τα φάρμακα που περιέχουν 
τις δραστικές ουσίες οι οποίες αναφέρονται 
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στον κατάλογο των δημοσιεύσεων που 
παρακολουθούνται από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας δεν καλούνται να αναφέρουν 
στη βάση δεδομένων Eudravigilance τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
καταγράφονται στην παρατιθέμενη ιατρική 
βιβλιογραφία, αλλά παρακολουθούν κάθε 
άλλη ιατρική βιβλιογραφία και 
γνωστοποιούν οποιεσδήποτε εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες.

στον κατάλογο των δημοσιεύσεων που 
παρακολουθούνται από τον Οργανισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας δεν καλούνται να αναφέρουν 
στη βάση δεδομένων Eudravigilance τις 
εικαζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που 
καταγράφονται στην παρατιθέμενη ιατρική 
βιβλιογραφία, αλλά παρακολουθούν κάθε 
άλλη ιατρική βιβλιογραφία και 
γνωστοποιούν οποιεσδήποτε εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες.

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 
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.

4. Τα κράτη μέλη εκτιμούν την ποιότητα 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας. Κατά 
περίπτωση, εμπλέκουν τους ασθενείς και 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
στην παρακολούθηση τυχόν εκθέσεων που 
λαμβάνουν.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107α

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, από 
ασθενείς, από κατόχους αδειών 
κυκλοφορίας ή από προγράμματα 
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καταγραφής και πρόληψης 
φαρμακευτικών σφαλμάτων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες 
γνωστοποιούνται μέσω των εθνικών 
δικτυακών πυλών για την ασφάλεια των 
φαρμάκων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να 
γνωστοποιούνται μέσω των εθνικών 
δικτυακών πυλών για για την ασφάλεια 
των φαρμάκων, καθώς και ταχυδρομικώς, 
τηλεφωνικώς ή με φαξ.

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν τις εν λόγω γνωστοποιήσεις
ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

2. Τα κράτη μέλη, εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο δίκτυο 
επεξεργασίας και βάσεων δεδομένων που 
ορίζεται στο άρθρο 24 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 (εφεξής καλούμενο 
"βάση δεδομένων Eudravigilance) τις 
πληροφορίες που αφορούν κάθε 
ανεπιθύμητο συμβάν σημειωθέν στο 
έδαφός τους εντός δεκαπέντε ημερών από 
την παραλαβή της γνωστοποίησης ή, εν 
απουσία μιας τέτοιας γνωστοποίησης, 
εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα 
που η αρμόδια αρχή έλαβε γνώση του 
συμβάντος.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας εκτιμούν 
τις εν λόγω γνωστοποιήσεις μέσω της 
βάσης δεδομένων Eudravigilance.

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας, οι 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και 
το κοινό έχουν πρόσβαση στις εν λόγω 
γνωστοποιήσεις μέσω της βάσης 
δεδομένων Eudravigilance, που πρέπει να 
είναι μονίμως και αμέσως προσιτή.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής που τους 
επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γνωστοποιήσεις λανθασμένης 
φαρμακευτικής αγωγής ή ακούσιων 
ενεργειών των φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται με τρόπο αντίθετο 
προς τις ενδείξεις που καλύπτει η άδεια,
που τους επισημαίνονται στο πλαίσιο της 
γνωστοποίησης εικαζόμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων είναι 
διαθέσιμες στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance και σε κάθε αρμόδια για 
την ασφάλεια των ασθενών αρχή εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους καθώς και 
στα ανεξάρτητα προγράμματα 
καταγραφής και πρόληψης των 
φαρμακευτικών σφαλμάτων. Τα κράτη 
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συγκεκριμένου κράτους μέλους. μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες 
για τα φάρμακα αρχές των κρατών μελών 
ενημερώνονται για τυχόν εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που τους 
γνωστοποιούνται από τις αρμόδιες για την 
ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας μπορούν να 
διαβιβάζουν ηλεκτρονικά πληροφορίες 
για τις ακούσιες ενέργειες των φαρμάκων 
στις εθνικές βάσεις δεδομένων 
προκειμένου τα προβλήματα ασφάλειας 
ανά χώρα να εντοπίζονται 
αποτελεσματικότερα και αμεσότερα.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107θ – παράγραφος 1 – εδάφια α, β, γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής ή 
ανάκλησης μιας άδειας κυκλοφορίας·

(α) εξετάζει, μετά την αξιολόγηση των 
δεδομένων της φαρμακοεπαγρύπνησης: 
- το ενδεχόμενο αναστολής ή ανάκλησης 
μιας άδειας κυκλοφορίας·

(β) εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης 
της προμήθειας ενός φαρμάκου· 

- το ενδεχόμενο απαγόρευσης της 
προμήθειας ενός φαρμάκου·

(γ) εξετάζει το ενδεχόμενο άρνησης της 
ανανέωσης μιας άδειας κυκλοφορίας·

- το ενδεχόμενο άρνησης της ανανέωσης 
μιας άδειας κυκλοφορίας·
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της κοινοτικής διαδικασίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107ια – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 107θ παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός αναγγέλλει δημοσίως την 
έναρξη της διαδικασίας μέσω της 
ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για την 
ασφάλεια των φαρμάκων.

1. Μετά τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 107θ παράγραφος 1, ο 
Οργανισμός γνωστοποιεί στους 
ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας και αναγγέλλει δημοσίως την 
έναρξη της διαδικασίας μέσω της 
ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για την 
ασφάλεια των φαρμάκων.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 108

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον 
Οργανισμό, τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή εγκρίνει 
και δημοσιοποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
φαρμακοεπαγρύπνησης για τα φάρμακα 
που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 όσον αφορά τα εξής:

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον 
Οργανισμό, τα κράτη μέλη και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή εγκρίνει 
και δημοσιοποιεί κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
φαρμακοεπαγρύπνησης για τα φάρμακα 
που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 όσον αφορά τα εξής:

(1) την καθιέρωση και λειτουργία του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης από 
τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και το 
περιεχόμενο και την τήρηση του μόνιμου 
φακέλου του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης·

(1) την καθιέρωση και λειτουργία του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης από 
τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και το 
περιεχόμενο και την τήρηση του μόνιμου 
φακέλου του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης·
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(2) τη διασφάλισης της ποιότητας και τον 
έλεγχο της ποιότητας από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές και τον Οργανισμό σχετικά με τις 
επιδόσεις τους όσον αφορά τις 
δραστηριότητές τους στον τομέα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης·

(2) τη διασφάλισης της ποιότητας και τον 
έλεγχο της ποιότητας από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές και τον Οργανισμό σχετικά με τις 
επιδόσεις τους όσον αφορά τις 
δραστηριότητές τους στον τομέα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης·

(3) τη χρήση διεθνώς συμφωνημένων 
ορολογιών, μορφοτύπων και προτύπων για 
τη διενέργεια της φαρμακοεπαγρύπνησης·

(3) τη χρήση διεθνώς συμφωνημένων 
ορολογιών, μορφοτύπων και προτύπων 
που επιτρέπουν τη διατήρηση της 
κλινικής σημειολογίας των 
γνωστοποιημένων περιπτώσεων για τη 
διενέργεια της φαρμακοεπαγρύπνησης·

(4) τη μεθοδολογία για τον έλεγχο των 
δεδομένων στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance, ώστε να καθορίζεται κατά 
πόσον υπάρχουν νέοι ή μεταβληθέντες 
κίνδυνοι·

(4) τη μεθοδολογία για τον έλεγχο των 
δεδομένων στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance, ώστε να καθορίζεται κατά 
πόσον υπάρχουν νέοι ή μεταβληθέντες 
κίνδυνοι·

(5) το μορφότυπο της ηλεκτρονικής 
υποβολής στοιχείων σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες από κράτη μέλη 
και κατόχους αδειών κυκλοφορίας·

(5) το μορφότυπο της ηλεκτρονικής 
υποβολής στοιχείων σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες από κράτη μέλη 
και κατόχους αδειών κυκλοφορίας·

(6) το μορφότυπο των ηλεκτρονικών 
επικαιροποιημένων περιοδικών εκθέσεων 
για την ασφάλεια·

(6) το μορφότυπο των ηλεκτρονικών 
επικαιροποιημένων περιοδικών εκθέσεων 
για την ασφάλεια·

(7) το μορφότυπο των πρωτοκόλλων, των 
περιλήψεων και των τελικών εκθέσεων 
σχετικά με τις μετεγκριτικές εκθέσεις
ασφάλειας·

(7) το μορφότυπο των πρωτοκόλλων, των 
περιλήψεων και των τελικών εκθέσεων 
σχετικά με τις μετεγκριτικές εκθέσεις 
ασφάλειας·

(8) τις διαδικασίες και τα μορφότυπα για 
τις ανακοινώσεις στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

(8) τις διαδικασίες και τα μορφότυπα για 
τις ανακοινώσεις στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
λαμβάνουν υπόψη τις εργασίες διεθνούς 
εναρμόνισης που έχουν πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
και, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
αναθεωρούνται ώστε να συνυπολογίζουν 
την τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
θεμελιώνονται στις ανάγκες των 
ασθενών, μέσα σε μια επιστημονική 
προοπτική, και λαμβάνουν υπόψη τις 
εργασίες διεθνούς εναρμόνισης που έχουν 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης και, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, αναθεωρούνται ώστε να 
συνυπολογίζουν την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο.

Για τους σκοπούς του άρθρου 102, 
παράγραφος 3, και του παρόντος άρθρου, 
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η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό, τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, επεξεργάζεται 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για 
τις ορθές πρακτικές τήρησης δεδομένων 
για τα φαρμακεία και όσους χορηγούν 
φάρμακα, για να διασφαλίζεται η τήρηση 
δεδομένων που απαιτείται σε περίπτωση 
που χρειάζεται να υποβληθεί έκθεση 
φαρμακοεπαγρύπνησης ή να 
παρασχεθούν οι απαιτούμενες 
πληροφορίες από κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας που διενεργεί αξιολόγηση 
για κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, και να 
διευκολύνονται οι έρευνες για τη συνέχεια 
που θα πρέπει να δοθεί από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας και τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Η υποταγή στις προδιαγραφές της διεθνούς διάσκεψης για την εναρμόνιση αυξάνει την 
εννοιολογική και τεχνική εξάρτηση των υγειονομικών αρχών από τα φαρμακευτικά εργαστήρια. 
Οι ευρωπαϊκές χρηστές πρακτικές φαρμακοεπαγρύπνησης θα επηρεάσουν τον τρόπο οργάνωσης 
του ευρωπαϊκού συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης. Η επεξεργασία τους πρέπει να γίνει 
δημόσια, με μια διαφανή διαδικασία διαβουλεύσεων, εκκινώντας από τις ανάγκες των 
ευρωπαίων ασθενών και με μια επιστημονική προοπτική.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση περίληψης των ουσιωδών 
πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο 
φύλλο οδηγιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 στοιχείο 3α και στο άρθρο 59 
παράγραφος 1 στοιχείο αα) της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω απαίτηση 

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση του προφίλ των 
ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου
στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 στοιχείο 3α 
και στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο 
αα) της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως 
τροποποιείται με την παρούσα οδηγία, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω 
απαίτηση εφαρμόζεται στην άδεια 
κυκλοφορίας που χορηγείται πριν από την 
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εφαρμόζεται στην άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται πριν από την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας οδηγίας από 
την ανανέωση της εν λόγω άδειας ή από τη 
λήξη περιόδου τριών ετών που αρχίζει να 
υπολογίζεται από αυτή την ημερομηνία, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.

ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας οδηγίας από την ανανέωση της 
εν λόγω άδειας ή από τη λήξη περιόδου 
τριών ετών που αρχίζει να υπολογίζεται 
από αυτή την ημερομηνία, ανάλογα με το 
ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.



PE430.773v02-00 40/40 AD\812590EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Φαρμακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ)

Έγγραφα αναφοράς COM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
19.10.2009

Συντάκτης γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Michèle Rivasi
16.9.2009

Εξέταση στην επιτροπή 15.10.2009 27.1.2010

Ημερομηνία έγκρισης 7.4.2010

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

47
5
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, 
Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, 
Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, 
Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Oriol Junqueras Vies, Sajjad 
Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, 
Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul 
Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, 
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. 
Τσουκαλάς, Claude Turmes, Νίκη Τζαβέλα, Adina-Ioana Vălean, 
Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Marian-
Jean Marinescu, Ivari Padar, Mario Pirillo, Владко Тодоров 
Панайотов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabelle Durant


