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Τροπολογία 33
Werner Langen

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.  

Or. de

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 34
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 
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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. 

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.

Or. pt

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 35
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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. 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 
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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»). 

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»). 

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν περιγράφεται με σαφήνεια το είδος των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχονται στους ασθενείς. Η τροπολογία το διευκρινίζει.

Τροπολογία 36
Werner Langen

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 

(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. Στο πλαίσιο αυτό 
έχει ζωτική σημασία να μην καταλήξει η 
βελτίωση του συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης 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, και ένας 
δημοσιοποιημένος κατάλογος των εν λόγω 
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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»). 

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»).

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης δεν πρέπει να οδηγεί σε πρόωρη χορήγηση αδειών 
κυκλοφορίας φαρμάκων.

Τροπολογία 37
Jorgo Chatzimarkakis

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) 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 όπου παρατίθενται τα 
οφέλη και οι πιθανές επιβλαβείς ενέργειες 
του φαρμάκου και δίνονται περαιτέρω 
ενδείξεις με στόχο την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν περιγράφεται με σαφήνεια το είδος των πληροφοριών που 
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πρέπει να παρέχονται στους ασθενείς. Η τροπολογία το διευκρινίζει.

Τροπολογία 38
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η Επιτροπή θα πρέπει, χωρίς 
καθυστέρηση και σε συνεργασία με τον 
EMEA, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών, 
οργανώσεις ιατρών και φαρμακοποιών, 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
ασθενείας, τα κράτη μέλη και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς, να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με το βαθμό στον οποίο γίνονται 
κατανοητές οι περιλήψεις 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και τα 
φύλλα οδηγιών και σχετικά με τη 
χρησιμότητά τους για το ευρύ κοινό και 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. 
Κατόπιν ανάλυσης των ανωτέρω 
δεδομένων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει, εάν είναι σκόπιμο, προτάσεις 
για τη βελτίωση της διάταξης και του 
περιεχομένου των περιλήψεων των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και των 
φύλλων οδηγιών, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι αποτελούν πολύτιμη 
πηγή πληροφοριών για το ευρύ κοινό και 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φύλλα οδηγιών που προορίζονται για τους ασθενείς είναι συχνά ασαφή και δυσνόητα για 
τους καταναλωτές. Είναι καθήκον της Επιτροπής να παρουσιάσει εμπεριστατωμένες προτάσεις 
κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
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Τροπολογία 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου: μια 
επιβλαβής και ακούσια απόκριση σε ένα 
φάρμακο.

Or. de

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 40
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 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.

Or. de

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 
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(ΕΚ) αριθ. 726/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εφόσον εγκριθεί η παρούσα 
τροπολογία.

Τροπολογία 41
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο δ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – εδάφιο 28β

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 παρεμβάσεων φαρμακοεπαγρύπνησης 
που αποσκοπούν στον εντοπισμό, το 
χαρακτηρισμό, την πρόληψη ή την 
ελαχιστοποίηση 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. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σκοπός του συστήματος διαχείρισης του κινδύνου και των παρεμβάσεων επαγρύπνησης είναι να 
εντοπίζονται, να ποσοτικοποιούνται και να προλαμβάνονται ή να ελαχιστοποιούνται νέοι 
κίνδυνοι οι οποίοι δεν είχαν διαπιστωθεί στο στάδιο της κλινικής δοκιμής.

Τροπολογία 42
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 3 – σημείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 11 – εδάφιο 3

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 

Για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, η 
περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τις 
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(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η περίληψη πρέπει 
να περιλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: 
"Το φάρμακο αυτό τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής>".»

ακόλουθες δηλώσεις:  

(α) "Το παρόν πρόσφατα εγκριθέν
φάρμακο τελεί υπό εντατική 
παρακολούθηση με σκοπό τη βελτίωση 
των γνώσεων ως προς τις ανεπιθύμητες 
ενέργειές του. Όλες οι εικαζόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να 
αναφέρονται στο/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. 

Or. pt

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. 

Τροπολογία 43
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 12 – σημείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας παρέχει στην αρμόδια εθνική 
αρχή, σε ενοποιημένη μορφή, το φάκελο 
για την ποιότητα, την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης
των στοιχείων που περιέχουν οι αναφορές 
ανεπιθύμητων ενεργειών και οι περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια, που υποβάλλονται σύμφωνα με 
τον τίτλο IX, και όλες τις τροποποιήσεις 
μετά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, 
εννέα τουλάχιστον μήνες προτού λήξει η 
ισχύς της άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας παρέχει στην αρμόδια εθνική 
αρχή, σε ενοποιημένη μορφή, το φάκελο 
για την ποιότητα, την ασφάλεια, την 
αποτελεσματικότητα και την 
προστιθέμενη αξία, όπως είναι π.χ. η 
μειωμένη τοξικότητα. Η μορφή αυτή 
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 
στοιχείων που περιέχουν οι αναφορές 
ανεπιθύμητων ενεργειών και οι περιοδικές 
επικαιροποιημένες εκθέσεις για την 
ασφάλεια, που υποβάλλονται σύμφωνα με 
τον τίτλο IX, και όλες τις τροποποιήσεις 
μετά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, 
εννέα τουλάχιστον μήνες προτού λήξει η 
ισχύς της άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
την παράγραφο 1. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Σήμερα η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα φάρμακα ορίζει ότι η έγκρισή τους υπόκειται σε τρία 
κριτήρια: ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.  Αυτό δεν φαίνεται να αρκεί, δεδομένου 
ότι επιτρέπει την έγκριση προϊόντων που είναι λιγότερο αποτελεσματικά σε σχέση με προϊόντα 
που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.  Έχει λοιπόν σημασία να περιληφθεί η "προστιθέμενη αξία", 
που μπορεί να συνίσταται σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μειωμένη τοξικότητα, κλπ.

Τροπολογία 44
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 14 – σημείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στην ομάδα 
συντονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια και 
την ανεξαρτησία των μελών της, τόσο από 
τον Οργανισμό όσο και από τους 
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κατόχους άδειας κυκλοφορίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, δεδομένου ότι ο 
φορέας που χορηγεί την άδεια κυκλοφορίας δεν συνηθίζει να αποσύρει φάρμακα που έχει 
εγκρίνει από την αγορά.

Τροπολογία 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(αα) σύντομη περιγραφή των ουσιωδών
χαρακτηριστικών του φαρμάκου που 
επιτρέπει στον ασθενή να κατανοεί τα 
οφέλη του και τις πιθανές επιβλαβείς 
ενέργειες και να το χρησιμοποιεί με 
ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο·  

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν περιγράφεται με σαφήνεια το είδος των πληροφοριών που 
πρέπει να παρέχονται στους ασθενείς. Η τροπολογία το διευκρινίζει.

Τροπολογία 46
Marian-Jean Marinescu

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

(aa) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 
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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 στο/στη <ονομασία, 
διαδικτυακή διεύθυνση, ταχυδρομική 
διεύθυνση και/ή αριθμός τηλεφώνου και 
φαξ της αρμόδιας εθνικής αρχής>"·"

Or. en

Τροπολογία 47
Jens Rohde

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 στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 

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 στο/στη <ονομασία και 
διαδικτυακή διεύθυνση της αρμόδιας 
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εθνικής αρχής>".» εθνικής αρχής>".»

Or. en

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.

Τροπολογία 48
António Fernando Correia De Campos

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 
οι ακόλουθες πρόσθετες δηλώσεις: 

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

(β) Ένα θαυμαστικό που περιβάλλεται 
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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. 

Or. pt

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.

Τροπολογία 49
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 20 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 86 - παράγραφος 2 - περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20α. Το άρθρο 86, παράγραφος 2, πρώτη 
περίπτωση, αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
‘- η επισήμανση και τα φύλλα οδηγιών 
που υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου 
V, και η περίληψη των χαρακτηριστικών 
του φαρμάκου, ακόμη και αν διατίθενται 
στο κοινό ανεξάρτητα από το φάρμακο, 
σε αμετάβλητη μορφή και χωρίς 
πρόσθετο διαφημιστικό υλικό,’

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα που εγκρίνουν οι αρμόδιες για την άδεια κυκλοφορίας αρχές (τα συνοδευτικά φύλλα 
οδηγιών και η περίληψη των χαρακτηριστικών) περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για το 



PE438.514v01-00 16/28 AM\804142EL.doc

EL

φάρμακο.  Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η δημοσίευση των πληροφοριών αυτών δεν μπορεί να 
θεωρείται ως διαφήμιση εφόσον δεν έχει διαφημιστικό χαρακτήρα (π.χ. με μια παρουσίαση που 
εξυμνεί τις αρετές του φαρμάκου ή με την ενσωμάτωση πρόσθετου διαφημιστικού υλικού) και 
ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μορφή που έχει εγκριθεί από τις αρχές.  

Τροπολογία 50
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

Or. en

Τροπολογία 51
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) 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 
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φαρμακοποιούς ή την αρμόδια εθνική 
αρχή· 

Or. en

Τροπολογία 52
António Fernando Correia De Campos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) διεξάγουν εκστρατείες ενημέρωσης 
του κοινού σχετικά με τη σημασία της 
αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών 
και τους υφιστάμενους τρόπους 
αναφοράς·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παροτρυνθεί το κοινό να αναφέρει τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, αφού 
συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό και ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβεί.

Τροπολογία 53
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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συνταγή, χορηγείται ή πωλείται στο 
έδαφός τους, το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο έκθεσης σχετικά με 
ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι 
αναγνωρίσιμο·

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα βιοτεχνολογικά φάρμακα διαφέρουν από τα συμβατικά φάρμακα όντας 
"ζωντανά προϊόντα", καλό θα είναι να υπάρχουν χωριστοί κανόνες για το είδος των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν οι επαγγελματίες του τομέα υγείας σε περίπτωση 
ανεπιθύμητων ενεργειών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του φαρμάκου και να 
υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του αιτίου των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τροπολογία 54
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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) 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, με τη χρήση του 
περιεχομένου, του μορφοτύπου και της 
διαδικασίας που διαμορφώνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 726/2004 και εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
ιχνηλασιμότητα των βιολογικών 
φαρμάκων που χορηγούνται στους 
ασθενείς·

Or. en

Αιτιολόγηση

 Συνδέεται με την τροπολογία μας στο άρθρο 108, τελευταία παράγραφος. Η προτεινόμενη 
προσθήκη στην παράγραφο 3 του άρθρου 102, μέσω της συνοδευτικής τροπολογίας στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, αναθέτει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το καθήκον 
της ανάπτυξης του περιεχομένου, του μορφότυπου και των απαιτούμενων διαδικασιών για την 
καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών για τα βιολογικά φάρμακα, προς το συμφέρον της 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της φαρμακοεπαγρύπνησης σε επίπεδο ΕΕ. 

Τροπολογία 55
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
μπορεί το κοινό να αναφέρει τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως 
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·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η συχνότητα αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών πρέπει να καταστεί 
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ευκολότερη η διαδικασία αναφοράς.

Τροπολογία 56
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ 
τους για να αναπτύξουν τις κατάλληλες 
δεξιότητες και ικανότητες εποπτείας του 
συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης στην 
επικράτειά τους·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη για τον καθορισμό και την παρακολούθηση 
του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης στην επικράτειά του.

Τροπολογία 57
António Fernando Correia De Campos

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 συνεισφορά στην
εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή ιδιωτικού συστήματος χρηματοδότησης που υπερβαίνει τις δαπάνες που 
καταβάλλονται σε δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης μπορεί να υπονομεύσει την 
ανεξαρτησία του οργανισμού έναντι της βιομηχανίας.  Από την άλλη, η υιοθέτηση ενός καθαρά 
δημόσιου συστήματος χρηματοδότησης μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επαχθής για τον οργανισμό 
και να απαλλάξει τη βιομηχανία από την ευθύνη. Στόχος της τροπολογίας είναι η καθιέρωση 
ενός αποτελεσματικότερου και πιο δίκαιου συστήματος χρηματοδότησης.

Τροπολογία 58
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 106 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Περίληψη των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων 
ενημέρωσης για την ασφάλεια, όπου 
εμφαίνεται η αξιολόγηση των αρμόδιων 
αρχών, περιλαμβανομένης της ανάλυσης 
του ισοζυγίου κινδύνου-οφέλους ενός 
φαρμάκου. 

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, αλλά η παρουσίασή του υπό μορφήν εκτεταμένων καταλόγων με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι πρόσφορη για τους χρήστες. Οι πληροφορίες πρέπει να 
παρουσιάζονται με απλουστευμένο τρόπο ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόησή τους.

Τροπολογία 59
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πείρα καταδεικνύει ότι τα ύποπτα κρούσματα αναφέρονται με επιστολή ή με φαξ. Εάν οι 
αναφορές πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά, ενδέχεται να περιορισθεί η προθυμία των μελών του 
ιατρικού σώματος να αναφέρουν τα περιστατικά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν 
περισσότερες μέθοδοι αναφοράς. 

Τροπολογία 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

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. 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 
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ασφάλεια των ασθενών αρχές εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Μετά τη διαγραφή του ισχύοντος κριτηρίου των δόσεων που χρησιμοποιούνται συνήθως στον 
ορισμό της ανεπιθύμητης ενέργειας (άρθρο 1, παράγραφος 11), μελλοντικά θα περιληφθούν η 
λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή και η μη προβλεπόμενη χρήση φαρμάκου. Οι αναφορές 
ακούσιων ενεργειών των φαρμάκων θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επισημαίνουν μεταξύ άλλων 
κατά πόσον οι ενέργειες αυτές παρατηρήθηκαν μετά από χρήση σύμφωνη με την έγκριση του 
φαρμάκου. Πρόσθετη μνεία των μη προβλεπόμενων χρήσεων θα πρέπει να καταχωρίζεται στη 
βάση δεδομένων, δεδομένου ότι έχει σημασία για την αξιολόγηση κινδύνου-οφέλους. 

Τροπολογία 61
Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. de

Τροπολογία 62
Marian-Jean Marinescu

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της κοινοτικής διαδικασίας.  

Τροπολογία 63
Marian-Jean Marinescu

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.

Or. en
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Τροπολογία 64
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107ια – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμβουλευτική επιτροπή για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης αξιολογεί το 
προς εξέταση θέμα. Για τους σκοπούς της 
εν λόγω αξιολόγησης, δύναται να 
διεξαγάγει δημόσια ακρόαση. 

2. Η συμβουλευτική επιτροπή για την 
εκτίμηση της επικινδυνότητας στο πλαίσιο 
της φαρμακοεπαγρύπνησης αξιολογεί το 
προς εξέταση θέμα. Για τους σκοπούς της 
εν λόγω αξιολόγησης, δύναται να 
διεξαγάγει δημόσια ακρόαση με 
εκπροσώπους της επιτροπής φαρμάκων 
προοριζόμενων για ανθρώπινη χρήση ή 
της ομάδας συντονισμού, ανάλογα με τη 
διαδικασία χορήγησης της άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμάκου όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 107ια. Ο 
Οργανισμός, σε διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, διαμορφώνει 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή δημόσιων
ακροάσεων. Η ακρόαση διασφαλίζει 
δίκαιη ισορροπία μεταξύ της 
αξιολόγησης των κινδύνων και του 
οφέλους του προϊόντος και λαμβάνει 
σχετικά υπόψη προηγούμενες 
αξιολογήσεις κινδύνου-οφέλους της 
επιτροπής φαρμάκων προοριζόμενων για 
ανθρώπινη χρήση ή της ομάδας
συντονισμού, ανάλογα με τη διαδικασία 
χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμάκου όπως περιγράφεται στο άρθρο 
107ια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο σκοπός της δημόσιας ακρόασης μπορεί να είναι η αξιολόγηση του κινδύνου σε 
σχέση με τη δράση που προβλέπεται από τις αρχές των κρατών μελών, όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 107θ, έχει σημασία στην ακρόαση και τις συνακόλουθες αποφάσεις να λαμβάνονται 
επίσης υπόψη τα οφέλη, δεδομένου ότι ένα φάρμακο αποτελεί πάντα συμβιβασμό μεταξύ 
κινδύνου και οφέλους. 
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Τροπολογία 65
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 107ια – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός 60 ημερών από την υποβολή των 
πληροφοριών, η συμβουλευτική επιτροπή 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
συντάσσει σύσταση, στην οποία 
δηλώνονται οι λόγοι στους οποίους αυτή 
βασίζεται. Το περιεχόμενο της σύστασης 
είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ή 
συνδυασμός αυτών: 

3. Εντός 60 ημερών από την υποβολή των 
πληροφοριών, η συμβουλευτική επιτροπή 
για την εκτίμηση της επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης 
συντάσσει σύσταση, στην οποία 
δηλώνονται οι λόγοι στους οποίους αυτή 
βασίζεται. Η σύσταση, η οποία δεν 
προδικάζει την αξιολόγηση του ισοζυγίου 
κινδύνου-οφέλους της επιτροπής 
φαρμάκων προοριζόμενων για ανθρώπινη 
χρήση ή της ομάδας συντονισμού πριν τα 
όργανα αυτά εγκρίνουν τη γνώμη τους 
σύμφωνα με το άρθρο 107ια, είναι 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ή 
συνδυασμός αυτών: 

Or. en

Τροπολογία 66
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 21
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 108 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 102, 
παράγραφος 3, και του παρόντος άρθρου, 
η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό, τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, επεξεργάζεται 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για 
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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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποιότητα ενός συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης εξαρτάται από τις λεπτομέρειες που 
περιέχονται στις επιμέρους εκθέσεις. Η προτεινόμενη προσθήκη στο άρθρο 108 θα εξασφαλίσει 
ομοιογένεια μεταξύ του περιεχομένου των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τη γνωστοποίηση 
ανεπιθύμητων ενεργειών απευθείας στο κοινοτικό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης από 
επαγγελματίες του τομέα και ασθενείς.

Τροπολογία 67
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – εδάφιο 23
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 116 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές αναστέλλουν, 
ανακαλούν, αποσύρουν ή τροποποιούν μια 
άδεια κυκλοφορίας, όταν κρίνεται ότι το 
φάρμακο είναι επιβλαβές ή ότι η 
θεραπευτική ενέργεια είναι ανύπαρκτη ή 
ότι η σχέση κινδύνου-οφέλους δεν είναι 
ευνοϊκή ή ότι το φάρμακο δεν έχει τη 
δηλωθείσα ποιοτική και ποσοτική 
σύνθεση. Η θεραπευτική ενέργεια είναι 
ανύπαρκτη, όταν κρίνεται ότι το φάρμακο 
δεν επιτρέπει την επίτευξη θεραπευτικών 

Οι αρμόδιες αρχές αναστέλλουν, 
ανακαλούν, αποσύρουν ή τροποποιούν μια 
άδεια κυκλοφορίας, όταν κρίνεται ότι το 
φάρμακο είναι επιβλαβές ή ότι η 
θεραπευτική ενέργεια είναι ανύπαρκτη ή 
ότι η σχέση κινδύνου-οφέλους δεν είναι 
ευνοϊκή ή ότι το φάρμακο δεν έχει τη 
δηλωθείσα ποιοτική και ποσοτική 
σύνθεση. Η θεραπευτική ενέργεια είναι 
ανύπαρκτη, όταν δεν έχει αποδειχθεί ότι 
το φάρμακο επιτρέπει την επίτευξη 
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αποτελεσμάτων. θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατον να αποδειχθεί ότι το φάρμακο δεν επιτρέπει την επίτευξη θεραπευτικών 
αποτελεσμάτων. 


