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Τροπολογία 15
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για 
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Κοινότητα και να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές από 
κοινού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ως το μοναδικό σημείο εισαγωγής 
πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να μην 
επιβάλλουν άλλες πρόσθετες απαιτήσεις 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την υποβολή αναφορών ή εκθέσεων. Στη 
βάση δεδομένων θα πρέπει να έχουν πλήρη 
πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός 
και η Επιτροπή, ενώ οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας και το κοινό θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στον κατάλληλο βαθμό.

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για 
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Κοινότητα και να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές από 
κοινού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ως το μοναδικό σημείο εισαγωγής 
πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να μην 
επιβάλλουν άλλες πρόσθετες απαιτήσεις 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την υποβολή αναφορών ή εκθέσεων. Αντ' 
αυτού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει ταυτόχρονα να ενημερώνει τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τις 
εκθέσεις που υποβάλλουν οι κάτοχοι 
αδειών κυκλοφορίας. Για να 
εξασφαλισθεί η υψηλή ποιότητα των 
πληροφοριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της 
εμπειρογνωμοσύνης των εθνικών και 
περιφερειακών κέντρων 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να συλλέγουν τις 
εκθέσεις των κέντρων αυτών και, στη 
συνέχεια, να διαβιβάζουν τα δεδομένα 
στη βάση δεδομένων Eudravigilance. Στη 
βάση δεδομένων θα πρέπει να έχουν πλήρη 
πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός 
και η Επιτροπή, ενώ οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας και το κοινό θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στον κατάλληλο βαθμό.

Or. en
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Τροπολογία 16
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η εν 
λόγω επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται 
από ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης.

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η εν 
λόγω επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται 
από ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης. Οι 
επιστημονικοί εμπειρογνώμονες που θα 
συμμετέχουν στην επιτροπή πρέπει να 
είναι ανεξάρτητοι τόσο από τους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας, όσο και 
από τον ίδιο τον Οργανισμό, ιδίως όταν 
εκπονούνται μελέτες ασφάλειας 
φαρμάκων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να εξασφαλισθεί η πλήρης ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, δεδομένου ότι 
εκείνοι που χορηγούν άδειες κυκλοφορίας δεν θα είναι πρόθυμοι να αποσύρουν από την αγορά 
φάρμακα τα οποία έχουν προηγουμένως εγκρίνει.
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Τροπολογία 17
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, ενώ ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος.

(15) Επί τρία έτη μετά την τοποθέτηση 
ενός νεοεγκριθέντος φαρμάκου στην 
αγορά ή όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό 
την προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, οι οποίες 
πρέπει να επισημαίνονται, στο φύλλο 
πληροφοριών για τους ασθενείς, με ένα 
μαύρο τρίγωνο και με αντίστοιχη 
επεξηγηματική φράση που θα αναφέρεται 
περιληπτικά στα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος, ενώ ο Οργανισμός θα πρέπει να 
ενημερώνει έναν κατάλογο τέτοιων 
φαρμάκων, ο οποίος θα είναι δημόσιος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικές προειδοποιήσεις για όλα τα νεοεγκριθέντα καθώς και για τα εντατικά 
παρακολουθούμενα φάρμακα θα βοηθήσουν τόσο τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας όσο 
και τους ασθενείς να εντοπίζουν τα νεοεγκριθέντα φάρμακα που βρίσκονται στην αγορά για 
λιγότερο από τρία χρόνια και θα τους ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω, ώστε να αναφέρουν 
οιαδήποτε παρενέργεια παρουσιαστεί.
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Τροπολογία 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, ενώ ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος.

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, ενώ ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος. Οι αναφορές των ασθενών 
θα πρέπει πάντοτε να συντάσσονται με τη 
βοήθεια ενός επαγγελματία του τομέα της 
υγείας.

Or. es

Τροπολογία 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τις εξηγήσεις που 
υποβάλλονται από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, η Επιτροπή αποσύρει ή 
επιβεβαιώνει την απαίτηση. Εάν η 
Επιτροπή επιβεβαιώσει την απαίτηση, η 
άδεια κυκλοφορίας διαφοροποιείται, ώστε 
να συμπεριληφθεί η απαίτηση ως όρος της 
άδειας κυκλοφορίας, το δε σύστημα 

3. Με βάση τις εξηγήσεις που 
υποβάλλονται από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, η Επιτροπή αποσύρει ή 
επιβεβαιώνει την απαίτηση. Εάν η 
Επιτροπή επιβεβαιώσει την απαίτηση, η 
άδεια κυκλοφορίας διαφοροποιείται, ώστε 
να συμπεριληφθεί η απαίτηση ως όρος της 
άδειας κυκλοφορίας, το δε σύστημα 
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διαχείρισης του κινδύνου επικαιροποιείται 
αναλόγως.

διαχείρισης του κινδύνου επικαιροποιείται 
αναλόγως. Ανεξάρτητα από το εάν η 
απαίτηση επιβεβαιωθεί ή αποσυρθεί, η 
Επιτροπή πρέπει να δηλώνει λεπτομερώς 
τους λόγους της απόφασής της και η 
απόφαση αυτή θα καταγράφεται. 

Or. es

Τροπολογία 20
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται από τον 
Οργανισμό. 

Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται από τον 
Οργανισμό. Τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον προαναφερθέντα 
κατάλογο φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 
πρέπει να δηλώνονται ως τέτοια επί της 
συσκευασίας κατά τρόπο σαφή, ώστε να 
προσφέρουν στους ασθενείς και τους 
επαγγελματίες της υγείας μια πηγή 
πληροφοριών διαφορετική από τον 
κατάλογο.

Or. de

Τροπολογία 21
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή, δημιουργεί 
και συντηρεί βάση δεδομένων και δίκτυο 

1. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή, δημιουργεί 
και συντηρεί βάση δεδομένων και δίκτυο 
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επεξεργασίας δεδομένων (στο εξής «βάση 
δεδομένων Eudravigilance») για τη 
συγκέντρωση σχετικών με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση πληροφοριών 
σχετικά με τα φάρμακα που έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας στην Κοινότητα, ώστε 
όλες οι αρμόδιες αρχές να έχουν 
ταυτόχρονα πρόσβαση στις πληροφορίες 
αυτές και να τις χρησιμοποιούν από 
κοινού.

επεξεργασίας δεδομένων (στο εξής «βάση 
δεδομένων Eudravigilance») για τη 
συγκέντρωση σχετικών με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση πληροφοριών 
σχετικά με τα φάρμακα που έχουν λάβει 
άδεια κυκλοφορίας στην Κοινότητα, ώστε 
όλες οι αρμόδιες αρχές να έχουν 
ταυτόχρονα πρόσβαση στις πληροφορίες 
αυτές και να τις χρησιμοποιούν από 
κοινού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη της 
εμπειρογνωμοσύνης των εθνικών και 
περιφερειακών κέντρων 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να συλλέγουν τις 
εκθέσεις των κέντρων αυτών και, στη 
συνέχεια, να διαβιβάζουν τα δεδομένα 
στη βάση δεδομένων Eudravigilance.

Or. en

Τροπολογία 22
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και το 
κοινό έχουν τα προσήκοντα δικαιώματα 
πρόσβασης στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance, με εγγυημένη την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και το 
κοινό έχουν πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance, με εγγυημένη 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα που φυλάσσονται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance 
δημοσιοποιούνται σε συγκεντρωτική 
μορφή μαζί με μια εξήγηση του τρόπου 
ερμηνείας των δεδομένων. 

Τα δεδομένα που φυλάσσονται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance 
δημοσιοποιούνται μαζί με μια εξήγηση του 
τρόπου ερμηνείας των δεδομένων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων Eudravigilance πρέπει να είναι δημόσια, και προσβάσιμη όχι μόνο σε 
συγκεντρωτική μορφή (που είναι υπερβολικά γενική και, συχνά, παραπλανητική), αλλά σε μια 
περισσότερο λεπτομερειακή μορφή.

Τροπολογία 23
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις των επαγγελματιών της 
υγείας, καθώς και με εκείνες των 
ασθενών και των καταναλωτών, ορίζει τα 
"προσήκοντα δικαιώματα πρόσβασης".

Or. en

Τροπολογία 24
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει τυποποιημένα δικτυακά 
έντυπα (φόρμες) για την αναφορά ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας και ασθενείς.

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και με ενδιαφερόμενους παράγοντες, 
αναπτύσσει τυποποιημένο περιεχόμενο, 
μορφότυπους και διαδικασίες για την 
αναφορά ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών 
από επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς και την ιχνηλασία των 
βιολογικών φαρμάκων που 
συνταγογραφούνται, χορηγούνται ή 
πωλούνται εντός των ορίων της ΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιτυχής ιχνηλασία ενός φαρμάκου που συνδέεται με ύποπτα περιστατικά ανεπιθύμητων 
ενεργειών έχει καίρια σημασία για ένα καλό σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης. Με την 
προτεινόμενη τροπολογία, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει τυποποιημένο και φιλικό προς 
τον χρήστη περιεχόμενο, μορφότυπους και διαδικασίες που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
επαγγελματίες της υγείας και οι ασθενείς όταν αναφέρουν περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τροπολογία 25
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει τυποποιημένα δικτυακά 
έντυπα (φόρμες) για την αναφορά ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς. 

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει τυποποιημένα δικτυακά 
έντυπα (φόρμες) για την αναφορά ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς. Τα έντυπα που προορίζονται για 
τους ασθενείς πρέπει να έχουν σχεδιασθεί 
σύμφωνα με τεχνικά κριτήρια που 
συμμορφώνονται προς τις αρχές της 
σαφήνειας στη δομή και της 
απλοποιημένης γλώσσας, ώστε να είναι  
εύχρηστα από το ευρύ κοινό· τα έντυπα 
αυτά πρέπει να μπορούν να αποκτηθούν 
στο Διαδίκτυο και στα φαρμακεία.

Τα έντυπα πρέπει να περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να 
είναι δυνατή η κατάθεση αναφορών προς 
τις αρχές από φαρμακεία ή απευθείας 
από τους ασθενείς με ταχυδρομική 
επιστολή, με φαξ ή με ηλεκτρονικό 
μήνυμα.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Για να γίνει πιο πιθανή η κατάθεση αναφορών, εκ μέρους των ασθενών, σχετικά με 
ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, δεν αρκεί να εξηγηθεί στους ασθενείς η σημασία μιας 
τέτοιας ενέργειας. Πρέπει, επιπλέον, να απλοποιηθεί η διαδικασία κατάθεσης των αναφορών 
και να πλησιάσει περισσότερο στις ανάγκες των ασθενών.

Τροπολογία 26
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 25 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλισθεί η ιχνηλασιμότητα 
των βιολογικών φαρμάκων που 
συνταγογραφούνται, χορηγούνται ή 
πωλούνται εντός των ορίων της ΕΕ, 
περιλαμβάνονται στα τυποποιημένα 
έντυπα και διαδικασίες το όνομα του 
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας, η 
διεθνής κοινή ονομασία (ΙΝΝ) της 
δραστικής ουσίας, η ονομασία του 
φαρμάκου όπως ορίζεται στο άρθρο 1, 
σημείο 20, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και ο 
αριθμός της παρτίδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα βιοτεχνολογικά φάρμακα διαφέρουν από τα συμβατικά φάρμακα στο ότι 
αποτελούν "ζωντανά προϊόντα", είναι σκόπιμο να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά 
το είδος των πληροφοριών που πρέπει να αναφέρουν οι επαγγελματίες της υγείας σε 
περιπτώσεις ανεπιθύμητων ενεργειών, ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του φαρμάκου 
και να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αιτίας της ανεπιθύμητης ενέργειας.
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Τροπολογία 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 27 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν 
ορισμένα φάρμακα, ο Οργανισμός ή οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάσουν 
το ενδεχόμενο να είναι υποχρεωτική η 
επιβεβαίωση της διάγνωσης πριν από την 
έναρξη μιας θεραπείας με τα φάρμακα 
αυτά.

Or. es

Τροπολογία 28
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 61 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αποτελείται από:

1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αποτελείται από:

α) δέκα τακτικά και δέκα 
αναπληρωματικά μέλη, που διορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις 
προτάσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών·

α) ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό 
μέλος ανά κράτος μέλος, που διορίζονται 
από την εθνική αρμόδια αρχή μετά από 
διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο·

β) πέντε τακτικά και πέντε
αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται 
από την Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

β) δύο πρόσθετα τακτικά και δύο
αναπληρωματικά μέλη, ένα εκ των οποίων 
είναι εκπρόσωπος των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας και ένα εκπρόσωπος 
των ασθενών, που διορίζονται από την 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση δημόσια 
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πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
άλλο κράτος μέλος να το αντικαταστήσει 
στην επιτροπή.

Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 
και ψηφίζουν αντ’ αυτών.

Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 
και ψηφίζουν αντ’ αυτών.

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει τον 
αριθμό των τακτικών και των 
αναπληρωματικών μελών με βάση τις 
τεχνικές και επιστημονικές ανάγκες. Τα 
μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
που αναφέρεται στο άρθρο 87, 
παράγραφος 2 α.

Or. en


