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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-012  

κατάθεση:  Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων 

 

Έκθεση 

Christofer Fjellner A7-0289/2010 

Πληροφορίες σχετικά µε τα φάρµακα (κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας 

όσον αφορά τα φάρµακα) 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 η Επιτροπή 

υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συµβούλιο ανακοίνωση σχετικά µε µια 

«Έκθεση για τις τρέχουσες πρακτικές όσον 

αφορά την ενηµέρωση των ασθενών 

σχετικά µε τα φάρµακα». Η έκθεση 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα κράτη 

µέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς 

κανόνες και πρακτικές όσον αφορά την 

παροχή πληροφοριών και ότι, λόγω αυτού, 

έχει διαµορφωθεί µια κατάσταση άνισης 

πρόσβασης των ασθενών και του κοινού 

στις πληροφορίες για τα φάρµακα. Η 

εµπειρία που αποκτήθηκε από την 

εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου 

έδειξε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές 

στην ερµηνεία των κοινοτικών κανόνων 

για τη διαφήµιση, καθώς και µεταξύ των 

εθνικών διατάξεων για την ενηµέρωση. 

(1) Στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 η Επιτροπή 

υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συµβούλιο ανακοίνωση σχετικά µε µια 

«Έκθεση για τις τρέχουσες πρακτικές όσον 

αφορά την ενηµέρωση των ασθενών 

σχετικά µε τα φάρµακα». Η έκθεση 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα κράτη 

µέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς 

κανόνες και πρακτικές όσον αφορά την 

παροχή πληροφοριών και ότι, λόγω αυτού, 

έχει διαµορφωθεί µια κατάσταση άνισης 

πρόσβασης των ασθενών και του κοινού 

στις πληροφορίες για τα φάρµακα. Η 

εµπειρία που αποκτήθηκε από την 

εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου 

έδειξε, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές 

στην ερµηνεία των ενωσιακών κανόνων 

για τη διαφήµιση, καθώς και µεταξύ των 

εθνικών διατάξεων για την ενηµέρωση, 
τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για πιο 
σαφή διάκριση µεταξύ διαφήµισης και 
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ενηµέρωσης.  

Αιτιολόγηση 

Η έλλειψη σαφήνειας στη διάκριση µεταξύ ενηµέρωσης και διαφήµισης δηµιουργεί στρεβλώσεις 

σ’ ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ενηµέρωση εντός της ΕΕ, καθώς αφήνει το κοινό έκθετο σε 

διαφορετικές ερµηνείες, λιγότερο ή περισσότερο περιοριστικές, στις οποίες προβαίνουν τα κράτη 

µέλη σχετικά µε τον ορισµό αυτού που µπορεί ή όχι να θεωρηθεί διαφήµιση. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η εισαγωγή νέου τίτλου VIIIα στην 

οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού 

κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται 

για ανθρώπινη χρήση αντιµετωπίζει αυτά 

τα προβλήµατα µε διάφορες διατάξεις που 

αποσκοπούν να εξασφαλίσουν καλής 

ποιότητας, αντικειµενική, αξιόπιστη και µη 

διαφηµιστικής φύσης ενηµέρωση για τα 

φάρµακα για ανθρώπινη χρήση για τα 

οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. 

(2) Η εισαγωγή νέου τίτλου VIIIα στην 

οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού 

κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται 

για ανθρώπινη χρήση αντιµετωπίζει αυτά 

τα προβλήµατα µε διάφορες διατάξεις που 

αποσκοπούν να εξασφαλίσουν καλής 

ποιότητας, αντικειµενική, αξιόπιστη και µη 

διαφηµιστικής φύσης ενηµέρωση για τα 

φάρµακα για ανθρώπινη χρήση για τα 

οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, 

δίνοντας έµφαση στα δικαιώµατα και στα 
συµφέροντα των ασθενών.  

Αιτιολόγηση 

Η τροποποιητική οδηγία πρέπει να εστιάζει στους ασθενείς και τα συµφέροντά τους και αυτό 

πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στον τροποποιητικό κανονισµό. Οι νέες διατάξεις της 

τροποποιητικής οδηγίας πρέπει να τονίζουν το δικαίωµα ενηµέρωσης των ασθενών αντί του 

δικαιώµατος των φαρµακευτικών εταιρειών για διάθεση πληροφοριών. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 4  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ ορίζει ότι 

ορισµένα είδη πληροφοριών υπόκεινται σε 

έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές των 

κρατών µελών πριν από τη διάδοσή τους. 

(4) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ ορίζει ότι 

ορισµένα είδη πληροφοριών υπόκεινται σε 

έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές των 

κρατών µελών πριν από τη διάθεσή τους. 
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Πρόκειται για πληροφορίες σχετικά µε µη 
παρεµβατικές επιστηµονικές µελέτες ή 
συνοδευτικά µέτρα της πρόληψης και της 
ιατρικής αγωγής ή για πληροφορίες που 
παρουσιάζουν το φάρµακο στο πλαίσιο 
της πάθησης η οποία αναµένεται να 
προληφθεί ή να θεραπευτεί. Στην 
περίπτωση των φαρµάκων για ανθρώπινη 

χρήση για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 

βάσει του τίτλου ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 726/2004, πρέπει επίσης να 

προβλέπεται ότι για ορισµένα είδη 

πληροφοριών διεξάγεται προηγούµενος 

έλεγχος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Φαρµάκων (στο εξής «ο Οργανισµός»). 

Στην περίπτωση των φαρµάκων για 

ανθρώπινη χρήση για τα οποία έχει 

χορηγηθεί άδεια βάσει του τίτλου ΙΙ του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, θα 

πρέπει επίσης να προβλέπεται ότι για 

ορισµένα είδη πληροφοριών διεξάγεται 

προηγούµενος έλεγχος από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Φαρµάκων (στο εξής 

«Οργανισµός»), και ότι ο Οργανισµός 
παρακολουθεί τα µέτρα που πρέπει να 
λάβει ο παρασκευαστής και την 
ενηµέρωση των σχετικών εγγράφων, µετά 
τη γνωστοποίηση παρενεργειών. 

 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόµενη τροπολογία έχει σχέση µε τις πληροφορίες που δεν εγκρίνονται από τις αρµόδιες 

αρχές κατά την καταχώριση φαρµακευτικών προϊόντων και είναι στην πραγµατικότητα 

συγκαλυµµένες "προτρεπτικές πληροφορίες". Οιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε µελέτες 

περιλαµβάνεται στο φυλλάδιο οδηγιών για τον ασθενή και στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών 

Προϊόντος που αποτελεί µέρος του φακέλου καταχώρισης για έγκριση. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι 
πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν τον 
Οργανισµό κατά τον προκαταρκτικό 
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 
επανεξετάζεται το ύψος της συνεισφοράς 
της Ένωσης στον προϋπολογισµό του 
Οργανισµού. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει 
να δροµολογηθούν προσπάθειες σε 
επίπεδο κρατών µελών µε στόχο την 
πιθανή τροποποίηση του ύψους της 
συνεισφοράς της Ένωσης στον 
Οργανισµό. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση ψηφίσµατος – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 (νέο)  

Κανονισµός (EΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Στο άρθρο 9, παράγραφος 4, 
προστίθεται το εξής στοιχείο: 

 «(εα) δηµόσια περίληψη της έκθεσης 
αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται το 
άρθρο 13, παράγραφος 3.» 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός (EΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 20β – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100ζ 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ, οι 

πληροφορίες για τα φάρµακα που 

αναφέρονται στο άρθρο 100β στοιχείο δ) 

της εν λόγω οδηγίας ελέγχονται από τον 

Οργανισµό πριν από τη δηµοσιοποίησή 
τους. 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100ζ 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ, οι 

πληροφορίες για τα φάρµακα που 

αναφέρονται στο άρθρο 100β στοιχείο δ) 

της εν λόγω οδηγίας ελέγχονται από τον 

Οργανισµό πριν από τη διάθεση τους, 
εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές 
εµφανίζονται σε δικτυακό τόπο για τον 
έλεγχο των περιεχοµένων του οποίου 
υπεύθυνο είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 
100η της οδηγίας 2001/83/EΚ, κράτος 
µέλος. 

Αιτιολόγηση 

 

Συνέπεια µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 100η της οδηγίας 2001/83/EΚ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 
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Κανονισµός (EΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 20β – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 

κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποβάλλει 

στον Οργανισµό «µακέτα» των 

πληροφοριών που πρόκειται να 

δηµοσιοποιηθούν. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 

κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποβάλλει 

στον Οργανισµό «µακέτα» των 

πληροφοριών που πρόκειται να τεθούν στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων. 

 

Αιτιολόγηση 

Η Οδηγία αυτή πρέπει να έχει ως βασική προτεραιότητα τον ασθενή. Πληροφορίες µη 

διαφηµιστικού χαρακτήρα σχετικά µε φάρµακα πρέπει, ως εκ τούτου, να διατίθενται στους 

ασθενείς και στο κοινό από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας σύµφωνα µε την "αρχή της 

ζήτησης", κατά την οποία οι ασθενείς/το κοινό έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες όταν τις 

χρειάζονται (σε αντίθεση προς την "αρχή της προτροπής" κατά την οποία οι κάτοχοι άδειας 

κυκλοφορίας διαδίδουν πληροφορίες στους ασθενείς και στο ευρύ κοινό). 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση ψηφίσµατος – 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 120 ηµερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης. Αν ο 

Οργανισµός δεν αντιδράσει εντός 120 
ηµερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι 
έγιναν δεκτές και µπορούν να 

δηµοσιευτούν. Ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας παραµένει απολύτως 
υπεύθυνος όσον αφορά τις πληροφορίες 
που παρέχει σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να επεκταθεί ο χρονικός ορίζοντας για την αξιολόγηση των πληροφοριών 

προκειµένου να εκπληρωθούν οι οργανωτικές ανάγκες του Οργανισµού και να διασφαλιστεί ότι 
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οι εταιρείες παραµένουν πλήρως υπεύθυνες όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχουν στο ευρύ 

κοινό. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση ψηφίσµατος  

Άρθρο 1 – σηµείο 1  

Κανονισµός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004 

Άρθρο 20β – παράγραφος 3 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a. Αν ο Οργανισµός ζητήσει 
τροποποιήσεις επί εγγράφου που 
υπεβλήθη από κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας και εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει εκ νέου βελτιωµένη πρόταση 
εντός τριάντα εργασίµων ηµερών, ο 
Οργανισµός κοινοποιεί την απάντησή του 
επί της νέας πρότασης εντός 60 
εργασίµων ηµερών. 

 Για την αξιολόγηση αυτή ο Οργανισµός 
χρεώνει τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας 
µε πρόσθετο τέλος. 

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της 

διαδικασίας, µε µείωση του χρόνου αξιολόγησης στις 60 ηµέρες αντί των 120 ηµερών, σε 

περίπτωση που ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας προβεί σε διόρθωση ήδη υποβληθέντος εγγράφου 

εντός τριάντα ηµερών. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 α (νέο) 

Κανονισµός (EΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο µ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 57, παράγραφος 1, το 
σηµείο µ) αντικαθίσταται από τα εξής: 

 µ) δηµιουργεί τράπεζα δεδοµένων περί 

φαρµάκων, προσπελάσιµη στο κοινό, σε 
όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης, 
και εξασφαλίζει την ενηµέρωση και τη 

διαχείρισή της ανεξάρτητα από τα 
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εµπορικά συµφέροντα των 
φαρµακευτικών εταιριών· η τράπεζα 

δεδοµένων διευκολύνει την εξεύρεση 

πληροφοριών που έχουν ήδη εγκριθεί 

για να περιληφθούν στο φύλλο οδηγιών 

που περιέχεται στη συσκευασία· η 

τράπεζα δεδοµένων περιλαµβάνει τµήµα 

φαρµάκων που µπορούν να χορηγηθούν 

σε παιδιά· οι πληροφορίες που 

προορίζονται για το κοινό πρέπει να 

συντάσσονται κατά τρόπο κατάλληλο 

και κατανοητό, απευθυνόµενες σε κοινό 
µη ειδικών· 

Αιτιολόγηση 

 

Η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων στον τοµέα της ενηµέρωσης του 

κοινού σχετικά µε τα φάρµακα που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή είναι θεµελιώδης για µια 

ποιοτική ενηµέρωση προσιτή σε όλους τους πολίτες επί ίσοις όροις. Η διαχείριση της τράπεζας 

δεδοµένων για την πληροφόρηση του κοινού πρέπει να υπακούει σε κριτήρια ανεξαρτησίας της 

ενηµέρωσης που περιέχεται σε αυτήν. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση ψηφίσµατος – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 α (νέο)  

Κανονισµός (ΕΚ) Αριθ. 726/2004 

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2a) Στο άρθρο 57, παράγραφος 1 
προστίθεται το κάτωθι στοιχείο: 

 «(κα a) προώθηση των υφιστάµενων 
πόρων ανεξάρτητης και αξιόπιστης 
ενηµέρωσης για θέµατα υγείας.» 

 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχουν πολλές πηγές ανεξάρτητων και τεκµηριωµένων πληροφοριών σχετικά µε τις 

θεραπευτικές επιλογές που διατίθενται στο πλαίσιο της ΕΕ. Οι πηγές αυτές λαµβάνουν υπόψη τις 

πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες του πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων και των 

καθοριστικών υγειονοµικών χαρακτηριστικών. ∆ιατυπώνονται από τις αρµόδιες υγειονοµικές 

αρχές, οργανισµούς φαρµακευτικών προϊόντων, οργανισµούς αξιολόγησης υγειονοµικής 

περίθαλψης, φορείς παροχής υγειονοµικής περίθαλψης, επαγγελµατίες του τοµέα υγείας, 

οργανώσεις καταναλωτών και ανεξάρτητες οργανώσεις ασθενών. Οι εν λόγω πηγές 

πληροφόρησης πρέπει να προωθηθούν ενεργά στο ευρύ κοινό. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο 2β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 57 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Στο άρθρο 57, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 2. Η τράπεζα δεδοµένων που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1, 

στοιχείο µ) περιέχει ιδίως τη συνοπτική 

περιγραφή των χαρακτηριστικών των 

προϊόντων, το φύλλο οδηγιών για τον 

ασθενή ή για το χρήστη και τις 

πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην 

επισήµανση. Η τράπεζα δεδοµένων 

αναπτύσσεται σταδιακά και αφορά κατά 

προτεραιότητα τα φάρµακα που 

λαµβάνουν άδεια κυκλοφορίας βάσει του 

παρόντος κανονισµού καθώς και τα 

φάρµακα που λαµβάνουν άδεια 

κυκλοφορίας δυνάµει του Τίτλου III, 

Κεφάλαιο 4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 

του Τίτλου III, Κεφάλαιο 4 της οδηγίας 

2001/82/ΕΚ. Η τράπεζα δεδοµένων 

επεκτείνεται στη συνέχεια ώστε να 

περιλάβει οποιοδήποτε φάρµακο 

διατίθεται στην αγορά στην Κοινότητα. 

Η εν λόγω βάση  δεδοµένων προωθείται 
ενεργά στους ευρωπαίους πολίτες. 

 Η τράπεζα περιλαµβάνει επίσης, εφόσον 

απαιτείται, αναφορές σε δεδοµένα 

σχετικά µε κλινικές δοκιµές οι οποίες 

είτε διενεργούνται είτε έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί και περιλαµβάνονται στη 

βάση δεδοµένων κλινικών δοκιµών του 

άρθρου 11 της οδηγίας 2001/20/ΕΚ. Η 

Επιτροπή εκδίδει, κατόπιν 

διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη, 

κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε 

τους τοµείς δεδοµένων που θα 

µπορούσαν να περιληφθούν και που 

είναι προσπελάσιµες από το κοινό. 

 Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από 
τους κατόχους  άδειας κυκλοφορίας και 
έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες εθνικές 
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αρχές αποστέλλονται από τις εν λόγω 
αρχές στον Οργανισµό και 
συµπεριλαµβάνονται στην εν λόγω 
τράπεζα δεδοµένων που είναι διαθέσιµη 
στο κοινό. 

Αιτιολόγηση 

Η τράπεζα  δεδοµένων πρέπει να είναι προσβάσιµη στο κοινό ως προνοµιακή πηγή 

αντικειµενικής ενηµέρωσης. Προς τούτο, τα κράτη µέλη, η Επιτροπή και οι ίδιος ο Οργανισµός 

πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική χρήση 

της 

 

 

 

 


