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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με αυτές τις δύο 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.



PE430.771v01-00 4/14 PA\797090EL.doc

EL

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 κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα βασικά καθήκοντα του Οργανισμού 
στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
που καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 726/2004, θα πρέπει να διατηρηθούν 
και να αναπτυχθούν περαιτέρω στο 
μέλλον, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση 
της κοινοτικής βάσης και του δικτύου 
επεξεργασίας δεδομένων 
φαρμακοεπαγρύπνησης (στο εξής "βάση 
δεδομένων Eudravigilance") και το 
συντονισμό των αναγγελιών ασφάλειας 
των κρατών μελών.

(4) Τα βασικά καθήκοντα του Οργανισμού 
στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
που καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 726/2004, θα πρέπει να διατηρηθούν 
και να αναπτυχθούν περαιτέρω στο 
μέλλον, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση 
της κοινοτικής βάσης και του δικτύου 
επεξεργασίας δεδομένων 
φαρμακοεπαγρύπνησης (στο εξής «βάση 
δεδομένων Eudravigilance»), το 
συντονισμό των αναγγελιών ασφάλειας 
των κρατών μελών και την παροχή 
πληροφοριών στο κοινό όσον αφορά 
ζητήματα ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά 
θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης και σχέση κινδύνου-οφέλους των φαρμάκων τους. Ο 
Οργανισμός πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο ως αξιόπιστη ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τον Οργανισμό οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Θα πρέπει να 
υπάρξει πρόνοια ώστε οι δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης να 
χρηματοδοτούνται επαρκώς από την 
είσπραξη των τελών που χρεώνονται 

(11) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τον Οργανισμό οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση.
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στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας. Η 
διαχείριση των ποσών αυτών που 
εισπράττονται θα πρέπει να γίνεται υπό 
τον διαρκή έλεγχο του διοικητικού 
συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20α. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται
με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών*, και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 
και τους οργανισμούς της Κοινότητας και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών**. Για να καταστεί 
δυνατή η ανίχνευση, η αξιολόγηση, η 
κατανόηση και η πρόληψη των 
ανεπιθύμητων ενεργειών, ο καθορισμός 
και η λήψη μέτρων για τη μείωση των 
κινδύνων και η ενίσχυση των οφελών που 
προκύπτουν για τη δημόσια υγεία από τα 
φάρμακα, πρέπει να είναι δυνατή η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο του συστήματος  
Eudravigilance, τηρουμένης παράλληλα 
της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την 
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προστασία των δεδομένων. 
*ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

** ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση καλύπτει εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να 
προστατεύονται πλήρως. Βλ. επίσης τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων του Απριλίου 2009. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, επικουρείται από 
τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 
στοιχείο αα).

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, επικουρείται από 
τη επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 
στοιχείο αα).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οριζόντια αλλαγή που απαιτείται σε όλη την πρόταση - Η πρόταση καθιερώνει Ευρωπαϊκή 
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης και της αναθέτει σημαντικά καθήκοντα φαρμακοεπαγρύπνησης με 
συμβουλευτικό μόνον ρόλο και καμιά εξουσία - ο ρόλος της επιτροπής πρέπει να ενισχυθεί και 
τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο όνομά της.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εξαιρετικώς, και μετά από συνεννόηση 
με τον αιτούντα, η άδεια κυκλοφορίας 
μπορεί να χορηγείται συνοδευομένη από 
την υποχρέωση του αιτούντος να πληροί
ορισμένους όρους, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια του φαρμάκου, την ενημέρωση 
των αρμόδιων αρχών για κάθε περιστατικό 
σχετιζόμενο με τη χρήση και τα ληπτέα 
μέτρα. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται 
μόνον όταν ο αιτών είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι αδυνατεί να παράσχει 
πλήρη δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου σε φυσιολογικές συνθήκες 
χρήσης, για αντικειμενικούς και 
εξακριβώσιμους λόγους, και πρέπει να 
βασίζεται σε μία από τις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
Η διατήρηση της άδειας κυκλοφορίας 
εξαρτάται από την ετήσια επαναξιολόγηση 
αυτών των όρων.

8. Εξαιρετικώς, και μετά από συνεννόηση 
με τον αιτούντα, η άδεια κυκλοφορίας 
μπορεί να χορηγείται συνοδευομένη από 
την υποχρέωση του αιτούντος να εισάγει 
ειδικές διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια του φαρμάκου, την ενημέρωση 
των αρμόδιων αρχών για κάθε περιστατικό 
σχετιζόμενο με τη χρήση και τα ληπτέα 
μέτρα. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται 
μόνον για αντικειμενικούς και 
εξακριβώσιμους λόγους και πρέπει να 
βασίζεται σε μία από τις κατηγορίες που 
προβλέπονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Η διατήρηση της 
άδειας κυκλοφορίας εξαρτάται από την 
ετήσια επαναξιολόγηση αυτών των όρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της υφιστάμενης νομοθεσίας εξασφαλίζει αυστηρότερα κριτήρια και καλύτερη 
προστασία του καταναλωτή από τον κίνδυνο πρόωρης άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 6

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 
και άλλα έντυπα (φόρμες) για την αναφορά 
ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς.
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Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 26 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) συνοπτικά πρακτικά από κάθε 
συνεδρίαση των επιτροπών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και αα) του 
άρθρου 56 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού και της ομάδας συντονισμού 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης·

(2) ημερήσιες διατάξεις των 
συνεδριάσεων και πρακτικά των 
συνεδριάσεων, συνοδευόμενα από τις 
ληφθείσες αποφάσεις, τις λεπτομέρειες 
των ψηφοφοριών και τις επεξηγήσεις 
ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των 
θέσεων της μειοψηφίας των επιτροπών 
που αναφέρονται στα στοιχεία α) και αα) 
του άρθρου 56 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού και της ομάδας 
συντονισμού σχετικά με τις 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 126β της οδηγίας 2004/27/ΕΚ  "τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
αρμόδια αρχή να καθιστά δημοσίως προσπελάσιμο τον εσωτερικό της κανονισμό και εκείνον 
των επιτροπών της, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, τα πρακτικά των 
συνεδριάσεών της, συνοδευόμενα από τις ληφθείσες αποφάσεις, τις λεπτομέρειες των 
ψηφοφοριών και τις επεξηγήσεις ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων της μειοψηφίας". 
Τούτο εφαρμόζεται ήδη και από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ αλλά η 
πρακτική αυτή δεν ακολουθείται στην Ευρώπη.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αξιολογεί τις περιοδικές επικαιροποιημένες 
εκθέσεις για την ασφάλεια.

3. Η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης
αξιολογεί επιστημονικώς τη σχέση 
κινδύνου-οφέλους του φαρμάκου βάσει 
όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων και των 
δεδομένων που καταχωρούνται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance.

Εκπονεί έκθεση εκτίμησης εντός 90 
ημερών από την παραλαβή της περιοδικής 
επικαιροποιημένης έκθεσης για την 
ασφάλεια και την αποστέλλει στον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας.

Εκπονεί επιστημονική έκθεση για τη 
σχέση κινδύνου-οφέλους του φαρμάκου
εντός 90 ημερών από την παραλαβή της 
περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για 
την ασφάλεια και την αποστέλλει στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και στην 
ομάδα συντονισμού.

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για 
την ασφάλεια, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας δύναται να υποβάλει
παρατηρήσεις στον Οργανισμό.

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για 
την ασφάλεια, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας και η ομάδα συντονισμού 
δύνανται να υποβάλουν παρατηρήσεις 
στην επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης.

Στην επόμενη συνάντηση μετά το πέρας 
της περιόδου για την υποβολή 
παρατηρήσεων από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, η Συμβουλευτική Επιτροπή
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης
εγκρίνει την έκθεση εκτίμησης με αλλαγές 
ή χωρίς αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από 
τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. 

Στην επόμενη συνάντηση μετά το πέρας 
της περιόδου για την υποβολή 
παρατηρήσεων από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας και την ομάδα συντονισμού,
η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης εγκρίνει 
την έκθεση εκτίμησης με αλλαγές ή χωρίς 
αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Αυτή η έκθεση αξιολόγησης 
δημοσιοποιείται χωρίς καθυστέρηση 
μέσω της ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης 
για την ασφάλεια των φαρμάκων από [να 
εισαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία: ήτοι 
18 μήνες μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική έκθεση αξιολόγησης που συνέταξε ο εισηγητής βασίζεται σε δεδομένα που 
διαβιβάζουν οι εταιρείες (PSUR και δεδομένα που προέρχονται από κλινικές δοκιμές και 
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μελέτες που συντάσσονται μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας) αλλά και στα δεδομένα που 
διαβιβάζονται από τα συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης των διαφόρων κρατών μελών 
(κοινοποιήσεις των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των ασθενών ιδίως).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
έκθεσης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, η 
Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση εξετάζει την έκθεση και εκδίδει 
γνώμη για τη διατήρηση, τροποποίηση, 
αναστολή ή ανάκληση της συγκεκριμένης 
άδειας κυκλοφορίας.

4. Εντός 30 ημερών από την έγκριση της 
έκθεσης, η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης
εξετάζει την έκθεση και εκδίδει γνώμη για 
τη διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή 
ανάκληση της συγκεκριμένης άδειας 
κυκλοφορίας.

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 5 
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην 
ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων που αναφέρεται 
στο άρθρο 26.

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης, οι 
γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 5 
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην 
ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων που αναφέρεται 
στο άρθρο 26.

Or. fr
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 28δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός συμμετέχει, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, στη διεθνή εναρμόνιση και 
τυποποίηση τεχνικών μέτρων στον τομέα 
της φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός συμμετέχει, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και το σύνολο των 
ενδιαφερομένων μερών, στη διεθνή 
εναρμόνιση και τυποποίηση τεχνικών 
μέτρων στον τομέα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Αυτές οι εργασίες 
έχουν ως αφετηρία τις ανάγκες των 
ασθενών και πραγματοποιούνται με 
επιστημονική προοπτική.

Or. fr

Justification

Η τροπολογία εξυπηρετεί τη συνοχή με τις προτάσεις τροπολογιών στο άρθρο 108 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, η 
οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή 
συμβουλών στην Επιτροπή Φαρμάκων 
για Ανθρώπινη Χρήση και στην ομάδα 
συντονισμού για κάθε ζήτημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης σχετικά με τα 
φάρμακα που προορίζονται για 

αα) την επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης η 
οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 
μετά τη χορήγηση της άδειας 
κυκλοφορίας για λόγους 
φαρμακοεπαγρύπνησης των φαρμάκων 
που τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά 
σύμφωνα με την κεντρική διαδικασία·
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ανθρώπινη χρήση,

Or. fr

Justification

Αυτή η επιτροπή πρέπει να έχει εξουσία διατύπωσης συστάσεων του ιδίου επιπέδου με την 
ευρωπαϊκή επιτροπή έκδοση άδειας κυκλοφορίας (επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, 
CHMP). Η επιτροπή αυτή μετά από ανάλυση και συζήτηση επί των αξιολογήσεων που 
υλοποιούνται από τα κράτη μέλη υπό την εποπτεία της (συστήματα εισηγητών και 
συνεισηγητών), πρέπει να μπορεί να προτείνει απ' ευθείας στην Επιτροπή των ΕΚ απόφαση 
απόσυρσης ή τροποποίησης της άδειας κυκλοφορίας, χωρίς να είναι αναγκασμένη να υφίσταται 
την κηδεμονία των επιτροπών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (CHMP ή ομάδα συντονισμού 
CMDh)

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό τα ονόματα εθνικών 
εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα 
στην αξιολόγηση φαρμάκων οι οποίοι 
μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες 
εργασίας ή σε επιστημονικές 
συμβουλευτικές ομάδες οποιασδήποτε από 
τις επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο
56 παράγραφος 1, δηλώνοντας παράλληλα 
τα προσόντα και τους ειδικούς τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης τους.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό τα ονόματα εθνικών 
εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα 
στην αξιολόγηση φαρμάκων οι οποίοι 
μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες 
εργασίας ή σε επιστημονικές 
συμβουλευτικές ομάδες οποιασδήποτε από 
τις επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 1, δηλώνοντας παράλληλα 
τα προσόντα και τους ειδικούς τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης τους καθώς και τον 
βαθμό ανεξαρτησίας τους από 
φαρμακευτικές εταιρείες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πολλά παραδείγματα αποφάσεων που άλλαξαν μετά τη σύσταση νέας "ομάδας 
εμπειρογνωμόνων" συνιστούν σύνεση όσον αφορά την ύπαρξη διασυνδέσεων συμφερόντων 
αυτών των εμπειρογνωμόνων με τις φαρμακευτικές εταιρείες.  Οι δηλώσεις συμφερόντων δεν 
αρκούν για την απαλλαγή από πιέσεις.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 67 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει την είσπραξη τελών 
τα οποία χρεώνονται στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας για την εκτέλεση 
αυτών των δραστηριοτήτων από τον 
Οργανισμό.

4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού.
Χρηματοδοτούνται επαρκώς από 
δημόσιους πόρους ύψους αντίστοιχου 
προς τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί 
στον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία οι δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης να εξακολουθούν να 
χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους ώστε να αποφεύγεται σύγκρουση συμφερόντων - το 
κείμενο της παλαιάς παραγράφου 4 πρέπει να παραμείνει.


