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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι γενικοί στόχοι των προτάσεων για την 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 προωθηθεί η ορθολογική 
χρήση των φαρμάκων αυτών. Με την πρόταση αυτή διασφαλίζεται η απαγόρευση 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:

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 ενισχύεται 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 
παράμετρο 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 επίκαιρες. Η 
ανεύρεση πληροφοριών εξαρτάται από το πόσο καλά μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιήσει το 
Διαδίκτυο και από το ποιες γλώσσες μιλάει.

Επιπλέον, 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 άνιση η πρόσβαση σε πληροφορίες 
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για τα φάρμακα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναληφθούν τώρα ενέργειες στον τομέα αυτόν καθώς χάρη 
στην τεχνολογική πρόοδο ο πολίτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακές 
πληροφορίες, αλλά εκτίθεται επίσης ασυναίσθητα σε διαφημίσεις από όλον τον κόσμο και ως 
εκ τούτου είναι εκτεθειμένος σε παραπλανητική και ελλιπή πληροφόρηση. Για τον λόγο 
αυτό, ο συντάκτης θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να αλλάξει η κατάσταση αυτή και να 
παρέχονται στους πολίτες πληροφορίες που θα είναι συμβατές με τις κοινοτικές διατάξεις, 
αξιόπιστες και δεν θα περιλαμβάνουν διαφημίσεις. Η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να 
δημιουργήσει με πιστοποιημένες πληροφορίες ένα ενημερωτικό αντίβαρο στην 
παραπλανητική διαφήμιση που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο φυλλάδιο οδηγιών που περιέχει η 
συσκευασία. Οι πληροφορίες του εν λόγω φυλλαδίου οδηγιών πρέπει να διαμορφωθούν εκ 
νέου κατά τρόπο ώστε να τις κατανοούν όλοι οι πολίτες. Ο στόχος αυτός καθίσταται 
επιτακτικότερος επειδή η σημερινή μορφή του φυλλαδίου οδηγιών δεν είναι ικανοποιητική
εφόσον μπορεί να προκαλέσει φόβο στον ασθενή και να τον ωθήσει σε διακοπή θεραπειών. 
Στην ουσία η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει πλέον στην τροποποίηση του φυλλαδίου 
οδηγιών.

Ο συντάκτης της έκθεσης θέλει να υπογραμμίσει άλλη μια φορά ρητά ότι πρέπει να 
διατηρηθεί στην ΕΕ η απαγόρευση της διαφήμισης στο κοινό των φαρμάκων που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Επίσης, υποστηρίζει επίμονα 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, αλλά παραδέχεται ότι οι κάτοχοι 
άδειας αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών μη διαφημιστικού χαρακτήρα σχετικά με τα 
φάρμακα.

Ο συντάκτης κατανοεί ότι απαιτούνται συστήματα παρακολούθησης που θα διασφαλίζουν 
την τήρηση εναρμονισμένων προτύπων ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες 
θα είναι υψηλής ποιότητας και μη διαφημιστικού χαρακτήρα.

Για τον λόγο αυτό, επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν καταλληλότερους μηχανισμούς παρακολούθησης και ότι ως 
γενικός κανόνας μετά τη διάδοση των πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
παρακολούθησης εφόσον πρόκειται για τον αποτελεσματικότερο και λιγότερο 
γραφειοκρατικό τρόπο.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι ανάγκη να επέλθουν βελτιώσεις ιδίως όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση του EMEA, 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 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι 
οι πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν 
τον Οργανισμό κατά τον εκ των 
προτέρων έλεγχο ορισμένων ειδών 
πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό δεν καλύπτονται από τα τέλη 
που καταβάλλουν για το σκοπό αυτό οι 
κάτοχοι αδειών, θα πρέπει να 
επανεξετασθεί το ύψος της συνεισφοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού.
Σε επίπεδο κρατών μελών πρέπει επίσης
να επέλθει αντιστοίχως προσαρμογή της 
συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός ΕΚ αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις
υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 
2001/83/EΚ εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης. Αν ο 
Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 60
ημερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και μπορούν να 
δημοσιευτούν.

3. Ο Οργανισμός μπορεί να απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες ή μέρος αυτών 
για λόγους μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 
2001/83/EΚ εντός 30 εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή της κοινοποίησης, 
αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους 
της απόρριψης. Οι αντιρρήσεις πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας κατά την παροχή 
των τελικών πληροφοριών. Αν ο 
Οργανισμός δεν αντιδράσει εντός 30 
εργάσιμων ημερών, οι πληροφορίες 
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θεωρείται ότι έγιναν δεκτές και μπορούν 
να δημοσιευτούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια 
στη διαδικασία. Η περίοδος επανεξέτασης των 60 ημερών είναι υπερβολικά μεγάλη, ιδίως εάν ο 
Οργανισμός εκφράζει εν μέρει αντιρρήσεις και απαιτείται η εκ νέου υποβολή του 
τροποποιημένου στοιχείου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Κανονισμός ΕΚ αριθ. 726/2004
Άρθρο 20β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο Οργανισμός απορρίψει τις 
υποβληθείσες πληροφορίες και ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας πιστεύει ότι οι 
αντιρρήσεις δεν δικαιολογούνται, ο 
Οργανισμός επιτρέπει στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήματός 
του, να προβεί σε περαιτέρω διαβήματα, 
είτε γραπτώς και/ή μέσω ακροαματικής 
διαδικασίας που θα διεξαχθεί εντός 30 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
μιας τέτοιας αίτησης από τον Οργανισμό. 
Ο Οργανισμός κοινοποιεί την απάντησή 
του στον κάτοχο της άδειας εντός 30 
εργάσιμων ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια 
στη διαδικασία.


