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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικοί στόχοι των προτάσεων για τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 είναι να διασφαλισθεί η καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών 
της ΕΕ και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φαρμάκων που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση. Με βάση τα ανωτέρω, ειδικός στόχος των προτάσεων είναι η δημιουργία 
ενός σαφούς πλαισίου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα που χορηγούνται 
μόνο με ιατρική συνταγή με σκοπό να αυξηθεί η ορθολογική χρήση των φαρμάκων αυτών.
Με την πρόταση αυτήν εξασφαλίζεται η διατήρηση της απαγόρευσης της διαφήμισης 
φαρμάκων για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τους εξής τρόπους:

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

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

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

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

Σχετικά με τους επιμέρους στόχους:

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

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

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

Τώρα έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνουν ενέργειες στον τομέα αυτόν, καθώς χάρη στην 
τεχνολογική πρόοδο ο πολίτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακές πληροφορίες, 
αλλά εκτίθεται επίσης ασυνείδητα σε διαφημίσεις, από όλον τον κόσμο και ως εκ τούτου 
είναι εκτεθειμένος σε παραπλανητική και ελλιπή πληροφόρηση. Για τον λόγο αυτόν, ο 
συντάκτης θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να αλλάξει αυτό και να παρέχονται στους πολίτες 
πληροφορίες που θα είναι συμβατές με τις κοινοτικές διατάξεις, αξιόπιστες και μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα. Η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει με πιστοποιημένες 
πληροφορίες ένα ενημερωτικό αντίβαρο στην παραπλανητική διαφήμιση που κυκλοφορεί στο 
Διαδίκτυο.

Η μεγαλύτερη προσοχή πρέπει εδώ να δοθεί στο φύλλο οδηγιών. Οι πληροφορίες του φύλλου 
οδηγιών πρέπει να διαμορφωθούν εκ νέου κατά τρόπο ώστε να τις κατανοούν όλοι οι πολίτες. 
Αυτό καθίσταται ακόμα πιο επείγον επειδή η σημερινή μορφή του φύλλου οδηγιών δεν είναι 
ικανοποιητική, καθώς μπορεί να προκαλέσει φόβο στον ασθενή και να τον ωθήσει σε 
διακοπή θεραπειών. Στην ουσία η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει τώρα στην τροποποίηση 
του φύλλου οδηγιών.

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

Ο συντάκτης κατανοεί ότι απαιτούνται συστήματα παρακολούθησης που θα διασφαλίζουν ότι 
θα τηρούνται εναρμονισμένα πρότυπα ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες 
θα είναι υψηλής ποιότητας και μη διαφημιστικού χαρακτήρα.

Για τον λόγο αυτόν, επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να επιλέγουν τα κράτη μέλη τους 
καταλληλότερους μηχανισμούς παρακολούθησης, καθώς και τον γενικό κανόνα σύμφωνα με 
τον οποίο μετά τη διάδοση των πληροφοριών πρέπει να διεξάγεται παρακολούθηση, γιατί 
αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός και ο λιγότερο γραφειοκρατικός τρόπος.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης ιδίως όσον αφορά τον 
ορισμό των έντυπων δημοσιεύσεων για την υγεία και τον καθορισμό των κυρώσεων, πράγμα 
που θίγεται στις τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι ορισμένοι περιορισμοί 
στις δυνατότητες των φαρμακευτικών 
εταιρειών να παρέχουν πληροφορίες 
οφείλονται στο γεγονός ότι η διάκριση 
μεταξύ των εννοιών της διαφήμισης και 
της ενημέρωσης δεν ερμηνεύεται 
ομοιόμορφα σε όλη την Κοινότητα.

(4) Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου 
έδειξε, επίσης, ότι ορισμένοι περιορισμοί 
στις δυνατότητες των φαρμακευτικών 
εταιρειών να παρέχουν πληροφορίες 
οφείλονται στο γεγονός ότι η διάκριση 
μεταξύ των εννοιών της διαφήμισης και 
της ενημέρωσης δεν ερμηνεύεται 
ομοιόμορφα σε όλη την Κοινότητα. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες σε μερικά 
κράτη μέλη να μην έχουν το δικαίωμα 
πρόσβασης, στη γλώσσα τους, σε υψηλής 
ποιότητας, μη διαφημιστικού χαρακτήρα 
ενημέρωση για τα φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί θεμελιώδη αρχή σε μια δημοκρατική κοινωνία να έχουν οι πολίτες το δικαίωμα 
πρόσβασης στην ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι σημαντικές 
πηγές ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα 
για το ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
πολιτών σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας 
μέσω των κατάλληλων διαύλων. Οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 

(8) Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και οι 
επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να 
εξακολουθήσουν να είναι σημαντικές 
πηγές ενημέρωσης σχετικά με τα φάρμακα 
για το ευρύ κοινό. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να διευκολύνουν την πρόσβαση των 
πολιτών σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας 
μέσω των κατάλληλων διαύλων. Οι 
κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη 
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διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την παροχή συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

διαφημιστικής φύσης σχετικά με τα 
φάρμακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, 
συνεπώς, να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την παροχή συγκεκριμένων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακα από τους κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας. Η θέσπιση του αναγκαίου 
νομικού πλαισίου για τους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας θα ενισχύσει την 
ασφάλεια δικαίου για την 
φαρμακοβιομηχανία σε σχέση με την 
παροχή συγκεκριμένων ειδών 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με 
τα φάρμακά του. Η απαγόρευση της 
διαφήμισης που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό σχετικά με φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, 
διότι οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες 
επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
τη διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό 
και αφορά φάρμακα για τα οποία δεν 
απαιτείται ιατρική συνταγή.

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι σκόπιμο να 
περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας στα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή, 
διότι οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες 
επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
τη διαφήμιση που απευθύνεται στο κοινό 
και αφορά φάρμακα για τα οποία δεν 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η παρούσα 
Οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
επιτρέψουν, μέσω διαφόρων διαύλων και 
υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης 
εποπτείας, την παροχή από κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας ή τρίτο μέρος που 
ενεργεί εξ ονόματός του, ορισμένων 
πληροφοριών σχετικά με εγκεκριμένα 
φάρμακα χορηγούμενα με συνταγή στο 
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κοινό.  Οι ανακοινώσεις που δεν 
εμπίπτουν στα πλαίσια του Τίτλου VIIIa 
θα πρέπει να επιτρέπονται, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν 
διαφήμιση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του πεδίου δράσης της πρότασης Οδηγίας.  Είναι σημαντικό η νέα νομοθεσία να 
μην απαγορεύει εκ λάθους ορισμένες ανακοινώσεις, π.χ. απαντήσεις σε έρευνες επαγγελματιών 
του κλάδου της υγείας για χρήσεις χωρίς άδεια.  

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για 
να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να 
παρέχονται μόνο υψηλής ποιότητας 
πληροφορίες, μη διαφημιστικής φύσης, για 
τα οφέλη και τους κινδύνους από φάρμακα 
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η 
ενημέρωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών 
κατά τρόπο ώστε να αποκτήσουν οι 
ασθενείς περισσότερα δικαιώματα, οι 
επιλογές τους να γίνονται βάσει 
ενημέρωσης και να ενισχυθεί η 
ορθολογική χρήση των φαρμάκων. 
Συνεπώς, οποιαδήποτε παροχή 
πληροφοριών στο κοινό για φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια.

Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για να 
εξασφαλιστεί ότι μπορούν να παρέχονται 
μόνο υψηλής ποιότητας πληροφορίες, μη 
διαφημιστικής φύσης, για τα οφέλη και 
τους κινδύνους από φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η ενημέρωση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και 
τις προσδοκίες των ασθενών κατά τρόπο 
ώστε να αποκτήσουν οι ασθενείς 
περισσότερα δικαιώματα, οι επιλογές τους 
να γίνονται βάσει ενημέρωσης και να 
ενισχυθεί η ορθολογική χρήση των 
φαρμάκων. Η παροχή στους πολίτες της 
ΕΕ περισσότερων υψηλής ποιότητας 
πληροφοριών σχετικά με φάρμακα θα 
τους δώσει τη δυνατότητα να προβούν σε 
μια πιο ορθολογική και κατάλληλη χρήση 
των φαρμάκων, η οποία θα οδηγήσει όχι 
μόνο σε καλύτερα ενημερωμένους πολίτες 
αλλά και σε υγιέστερες κοινωνίες. Για να 
επιτευχθεί αυτό, οποιαδήποτε παροχή 
πληροφοριών στο κοινό για φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή 
πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αιτιολογικές αναφορές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη δεδηλωμένη πρόθεση της 
πρότασης να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν κατάλληλη (πιο ορθολογική και 
ασφαλέστερη) χρήση φαρμάκων και να ενισχύσει την προσφυγή σε θεραπείες με φάρμακα 
κατόπιν συνταγής. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΠΟΥ, άνω του 50% των πολιτών της ΕΕ δεν 
χρησιμοποιούν σωστά τα φάρμακά τους.   

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το διαδίκτυο έχει μεγάλη σημασία σε 
ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών στους 
ασθενείς και η σπουδαιότητά του αυξάνει. 
Το διαδίκτυο επιτρέπει σχεδόν 
απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από εθνικά σύνορα. Πρέπει να 
καθοριστούν συγκεκριμένοι κανόνες για 
την παρακολούθηση των δικτυακών 
τόπων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
διασυνοριακή φύση των πληροφοριών που 
παρέχονται μέσω διαδικτύου και να 
καθίσταται δυνατή η συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών.

(13) Το διαδίκτυο έχει μεγάλη σημασία σε 
ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών στους 
ασθενείς και η σπουδαιότητά του αυξάνει. 
Το διαδίκτυο επιτρέπει σχεδόν 
απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από εθνικά σύνορα. Πρέπει να 
καθοριστούν συγκεκριμένοι κανόνες για 
την παρακολούθηση των δικτυακών τόπων 
που απευθύνονται ειδικά στους πολίτες 
της ΕΕ, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
διασυνοριακή φύση των πληροφοριών που 
παρέχονται μέσω διαδικτύου και να 
καθίσταται δυνατή η συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση ·εφόσον η παρούσα Οδηγία καλύπτει μόνο ιστοσελίδες που απευθύνονται στους 
πολίτες της ΕΕ.  Δεν καλύπτει ιστοσελίδες που απευθύνονται εκτός ΕΕ ούτε εκείνες που 
απευθύνονται σε παγκόσμιο ακροατήριο, ανεξάρτητα από το πού δημιουργήθηκαν οι 
πληροφορίες ή εάν ο εξυπηρετητής είχε την βάση του στην ΕΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η αλληλογραφία, ενδεχομένως 
συνοδευόμενη από όλο το υλικό μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα, που 
χρειάζεται για να απαντηθεί ειδικό 
ερώτημα σχετικά με συγκεκριμένο 
φαρμακευτικό προϊόν·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο «η αλληλογραφία, ενδεχομένως συνοδευόμενη από όλο το υλικό μη 
διαφημιστικού χαρακτήρα, που χρειάζεται για να απαντηθεί ειδικό ερώτημα σχετικά με 
συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν», να μην είναι διαφήμιση σύμφωνα με τον τίτλο VIII ούτε 
πληροφορίες κατά την έννοια του Τίτλου VIIIa.  Η νομική κατάσταση δεν πρέπει να αλλάξει σε 
σχέση με το Status Quo.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και το υλικό αναφοράς που 
αφορούν, για παράδειγμα, τις αλλαγές 
συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά 
με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο 
των γενικών προφυλάξεων για τα 
φάρμακα, καθώς και τους καταλόγους 
πώλησης και τους καταλόγους τιμών, 
εφόσον δεν περιέχουν κανένα ισχυρισμό 
για το προϊόν·

- οι πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις(συμπεριλαμβανομένων 
ανακοινώσεων ή δηλώσεων όπως εκείνες 
που γίνονται προς τα μέσα ενημέρωσης 
είτε σε απάντηση σε απευθείας ερώτηση 
είτε με τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών 
μέσω διασκέψεων ή γραπτών 
ανακοινωθέντων και ανακοινώσεων ή 
εκθέσεων προς τους ενδιαφερόμενους και 
/ή τις ρυθμιστικές αρχές) και το υλικό 
αναφοράς που αφορά φαρμακευτικό 
προϊόν, για παράδειγμα, σχετικά με τις 
αλλαγές συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις 
σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο 
πλαίσιο των γενικών προφυλάξεων για τα 
φάρμακα, καθώς και τους καταλόγους 
πώλησης και τους καταλόγους τιμών και 
επιστροφής εξόδων, εφόσον οι 



PE430.857v01-00 10/18 PA\797716EL.doc

EL

ανακοινώσεις αυτές και το υλικό 
αναφοράς δεν περιέχουν κανένα 
διαφημιστικό ισχυρισμό για το προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας. Θα πρέπει να επιτρέπεται στις εταιρείες να 
συνεχίσουν να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες.  Για παράδειγμα, οι κανόνες του 
χρηματιστηρίου απαιτούν από τις εταιρείες να ενημερώνουν πλήρως τους επενδυτές για 
σημαντικές εξελίξεις και οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις της 
επιχείρησης.  “Ισχυρισμός για το προϊόν” θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σημαίνει οιαδήποτε 
δήλωση για τις ιδιότητες ενός προϊόντος, θετικές και αρνητικές, και μπορεί εκ λάθους να 
απαγορεύονται δηλώσεις σχετικά με τις αρνητικές αντιδράσεις και τις προειδοποιήσεις.  

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 100α – παράγραφος 2 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) - οι πραγματολογικές, 
πληροφοριακές 
ανακοινώσεις(συμπεριλαμβανομένων 
ανακοινώσεων ή δηλώσεων όπως εκείνες 
που γίνονται προς τα μέσα ενημέρωσης 
είτε σε απάντηση σε απευθείας ερώτηση 
είτε με τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών 
μέσω διασκέψεων ή γραπτών 
ανακοινωθέντων και ανακοινώσεων ή 
εκθέσεων προς τους ενδιαφερόμενους και 
/ή τις ρυθμιστικές αρχές) και το υλικό 
αναφοράς που αφορά φαρμακευτικό 
προϊόν, για παράδειγμα, σχετικά με τις 
αλλαγές συσκευασίας, τις 
προειδοποιήσεις σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες στο πλαίσιο των 
γενικών προφυλάξεων για τα φάρμακα, 
καθώς και τους καταλόγους πώλησης και 
τους καταλόγους τιμών και επιστροφής 
εξόδων, εφόσον οι ανακοινώσεις αυτές 
και το υλικό αναφοράς δεν περιέχουν 
κανένα διαφημιστικό ισχυρισμό για το 
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προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του πεδίου δράσης, για παράδειγμα, οι κανόνες του χρηματιστηρίου απαιτούν από 
τις εταιρείες να ενημερώνουν πλήρως τους επενδυτές για σημαντικές εξελίξεις και οι 
εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τις εξελίξεις της επιχείρησης.  Είναι απαραίτητο να 
διευκρινιστεί αυτό προκειμένου να επιτραπεί η κατάλληλη παροχή τέτοιων πληροφοριών.  

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 100β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, και η έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό·

(α) η περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, όπως εγκρίθηκαν 
από τις αρμόδιες αρχές, η έκθεση 
αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι 
αρμόδιες αρχές, υπό τη μορφή στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό και άλλες 
διαθέσιμες δηλώσεις και έγγραφα που 
δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΕΠ (έκθεση αξιολόγησης ευρωπαϊκών προϊόντων) και άλλα έγγραφα που δημοσιεύονται 
από τις αρμόδιες αρχές περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες, οι οποίες ενδιαφέρουν 
ορισμένους ασθενείς.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 100β – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία ή προειδοποιήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες·

(γ) πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του φαρμάκου, τις τιμές και 
πραγματολογικές, πληροφοριακές 
ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς που 
αφορά, για παράδειγμα, αλλαγές στη 
συσκευασία, επιστροφή εξόδων, ή 
προειδοποιήσεις για ανεπιθύμητες 
ενέργειες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί η κατάσταση σχετικά με την επιστροφή των εξόδων στον 
κατάλογο ως παράδειγμα πραγματολογικών πληροφοριών που πρέπει να επιτραπούν στα 
πλαίσια της ρήτρας αυτής. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τιτλος VIIIα – Άρθρο 100γ – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα· 

(α) έντυπες δημοσιεύσεις για την υγεία, 
όπως ορίζονται από το κράτος μέλος 
δημοσίευσης, αποκλειομένου 
ανεπιθύμητου υλικού που διανέμεται 
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιμέρους 
πρόσωπα· Τα κράτη μέλη συμφωνούν για 
τον ορισμό των έντυπων δημοσιεύσεων 
για την υγεία το αργότερο …*,  
_____

* 2 χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας ορισμός από την Κοινότητα προσφέρει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και συνδράμει στη 
δημιουργία σαφούς πλαισίου για την παροχή των πληροφοριών. 
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος VIIIα – Άρθρο 100γ – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) γραπτές απαντήσεις σε αιτήματα για 
την παροχή πληροφοριών οιουδήποτε 
προσώπου. 

(γ) απαντήσεις σε αιτήματα για την παροχή 
πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. Οι 
προφορικές απαντήσεις θα πρέπει να 
καταγράφονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς συχνά ζητούν αμέσως και απευθείας διευκρινίσεις για τις πληροφορίες που 
υπάρχουν στο φύλλο οδηγιών του φαρμάκου ή επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες.  Η 
απαίτηση να μπορεί να δίδεται απάντηση μόνο γραπτώς θα προσέθετε καθυστερήσεις για τους 
ασθενείς οι οποίες θα μπορούσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχουν αρνητική επίπτωση στην 
υγεία τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι δυνατές τόσο προφορικές όσο και γραπτές 
απαντήσεις σε μεμονωμένα ερωτήματα για ιατρικές πληροφορίες.  Οι προφορικές απαντήσεις 
πρέπει να καταγράφονται, ώστε να μπορούν να ελέγχονται. 

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος  VIIIα – Άρθρο 100δ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες έχουν σκοπό να 
υποστηρίξουν, όχι να αντικαταστήσουν, τη 
σχέση μεταξύ ασθενούς και επαγγελματιών 
του τομέα υγείας και ότι ο ασθενής πρέπει 
να έρθει σε επαφή με έναν επαγγελματία 
του τομέα υγείας εάν χρειάζεται 
διευκρίνιση για τις παρεχόμενες 
πληροφορίες·

(β) δήλωση σύμφωνα με την οποία οι 
πληροφορίες έχουν σκοπό να 
υποστηρίξουν, όχι να αντικαταστήσουν, τη 
σχέση μεταξύ ασθενούς και επαγγελματιών 
του τομέα υγείας και ότι ο ασθενής πρέπει 
να έρθει σε επαφή με έναν επαγγελματία 
του τομέα υγείας εάν χρειάζεται 
διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για 
τις παρεχόμενες πληροφορίες·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί στη δήλωση ότι σε περίπτωση που ασθενής χρειάζεται περισσότερες 
πληροφορίες πρέπει να έλθει σε επαφή με τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να απαντήσουν σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον παρασκευαστή.  

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος  VIIIα – Άρθρο 100δ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) το κείμενο του φύλλου οδηγιών ή 
ένδειξη σχετικά με το πού μπορεί να 
βρεθεί το κείμενο.  Στην περίπτωση των 
ιστοσελίδων του Διαδικτύου υπό την 
εποπτεία των κατόχων άδειας 
κυκλοφορίας που απευθύνονται ειδικά 
στους πολίτες ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών, αυτές περιέχουν την 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και το φύλλο οδηγιών των 
αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων 
στις επίσημες γλώσσες των κρατών 
μελών στα οποία είναι εγκεκριμένα εάν η 
πληροφορία για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα παρουσιάζεται στις γλώσσες 
αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορεί ο αναγνώστης να έχει πρόσβαση στο υφιστάμενο κείμενο του 
φύλλου οδηγιών.  Οι προϋποθέσεις που διέπουν τις διαδικτυακές ιστοσελίδες είναι καλύτερο να 
υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου παρά σε εκείνες που ρυθμίζουν τις 
προϋποθέσεις εποπτείας των κρατών μελών. 



PA\797716EL.doc 15/18 PE430.857v01-00

EL

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος  VIIIα – Άρθρο 100δ – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων· (α) συγκρίσεις μεταξύ φαρμάκων, εκτός 
από τις περιπτώσεις που τέτοιες 
συγκρίσεις περιλαμβάνονται σε επισήμως 
εγκεκριμένα έγγραφα, όπως η περίληψη 
των χαρακτηριστικών προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συγκρίσεις περιλαμβάνονται στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών Προϊόντος και τα φύλλα 
οδηγιών ορισμένων φαρμάκων.  Για να αποκλεισθούν οι υφιστάμενες συγκρίσεις θα έπρεπε 
ουσιαστικά να είναι ατελείς οι πληροφορίες που παρέχονται από τους κατόχους άδεια 
κυκλοφορίας. Αυτό θα μπορούσε επίσης να ζημιώσει τη διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος  VIIIα – Άρθρο 100ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 
κυκλοφορίας στους οποίους προβάλλονται 
οι πληροφορίες για φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν 
την περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του εν 
λόγω φαρμάκου στις επίσημες γλώσσες
των κρατών μελών στις οποίες έχουν 
λάβει άδεια κυκλοφορίας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας 
κυκλοφορίας στους οποίους προβάλλονται 
οι πληροφορίες για φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν 
την περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του εν 
λόγω φαρμάκου στην επίσημη γλώσσα
του κράτους μέλους στο οποίο έχουν 
λάβει άδεια κυκλοφορίας και για το οποίο 
προορίζεται ο δικτυακός τόπος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος και το φύλλο 
οδηγιών φαρμακευτικού προϊόντος που χορηγείται με συνταγή θα πρέπει να αναπαράγεται 
μόνον στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο δημοσιεύεται η πληροφορία και για 
το οποίο προορίζεται ο δικτυακός τόπος.  Για παράδειγμα, εάν ο δικτυακός τόπος προορίζεται 
για την γερμανική αγορά η περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος και το φύλλο οδηγιών 
πρέπει να δημοσιευθεί μόνον στην γερμανική γλώσσα.   Η τρέχουσα διατύπωση είναι ασαφής 
στο θέμα αυτό. 

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – point 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος  VIIIα – Άρθρο 100ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού 
διαβουλευτεί με τα κράτη μέλη, 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
πληροφορίες που επιτρέπονται βάσει του 
παρόντος τίτλου και συμπεριλαμβάνει 
κώδικα δεοντολογίας για τους κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας που παρέχουν 
πληροφορίες στο ευρύ κοινό ή σε 
επιμέρους πρόσωπα σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές με την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και τις επικαιροποιεί 
τακτικά βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού 
διαβουλευτεί με τα κράτη μέλη και τους 
άλλους ενδιαφερόμενους, κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες που 
επιτρέπονται βάσει του παρόντος τίτλου 
και συμπεριλαμβάνει κώδικα δεοντολογίας 
για τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας που 
παρέχουν πληροφορίες στο ευρύ κοινό ή 
σε επιμέρους πρόσωπα σχετικά με 
εγκεκριμένα φάρμακα για τα οποία 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Η Επιτροπή 
καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές με την έναρξη ισχύος της
παρούσας οδηγίας και τις επικαιροποιεί 
τακτικά βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση
Άλλοι ενδιαφερόμενοι όπως ασθενείς, επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και η βιομηχανία 
θα πρέπει να εκφράζουν την γνώμη τους κατά την εκπόνηση του κώδικα και των 
κατευθυντηρίων γραμμών. 
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος  VIIIα – Άρθρο 100η – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορεί ωστόσο να παρασχεθεί 
βιντεοσκοπημένο περιεχόμενο 
προκειμένου να υποστηριχθεί η ασφαλής 
και αποτελεσματική χρήση φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Οι πληροφορίες σχετικά με φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή δεν πρέπει να διανέμονται 
ενεργά μέσω της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου.  Ωστόσο, θα είχε ιδιαίτερη αξία για τους 
ασθενείς εάν κάποιες πληροφορίες υποστηρίζονται από άλλα μέσα π.χ. φιλμ, DVD ή παρεμφερή 
για να καταδειχθεί ο σωστός τρόπος χρησιμοποίησης ενός εισπνευστήρα. Ο όρος «δικτυακή 
τηλεόραση» δεν ορίζεται και μπορεί να αποκλείει την παρακολούθηση περιεχομένου δικτυακών 
τόπων μέσω οθόνης τηλεόρασης. Αυτή η παρακολούθηση είναι απολύτως αποδεκτή και η 
απαγόρευση της τηλεόρασης ως μηχανής παρακολούθησης δεν έχει νόημα. Ωστόσο, πρέπει να 
απαγορευθεί η μη ζητηθείσα προώθηση τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω δικτυακών τόπων –
αλλά αυτό δεν θεωρείται γενικά ότι είναι "Τηλεόραση μέσω Διαδικτύου».   

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος  VIIIα – Άρθρο 100θ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ύψος των κυρώσεων καθορίζεται σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός του ύψους των κυρώσεων δεν θα πρέπει να είναι θέμα των κρατών μελών.  Ο 
καθορισμός των κυρώσεων από την Κοινότητα παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια και εξασφαλίζει 
ώστε οι κυρώσεις να έχουν ένα σαφές αποτρεπτικό αποτέλεσμα σε περίπτωση παραβιάσεων.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/EΚ
Τίτλος  VIIIα – Άρθρο 100θ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
εκπροσωπούνται και ακούγονται σε 
οιαδήποτε εξέταση υπόθεσης στην οποία 
κατηγορούνται για μη συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα 
Τίτλο. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 
μπορούν να προσφύγουν για οιαδήποτε 
απόφαση σε τέτοια υπόθεση σε δικαστικό 
ή άλλο αρμόδιο όργανο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια στην διαδικασία. 


