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Έκθεση 

Linda McAvan A7-0164/2012 

Φαρµακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004) 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2010/0023(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Για να διασφαλίζεται η διαφάνεια όσον 

αφορά την εποπτεία των εγκεκριµένων 

φαρµάκων, ο κατάλογος των φαρµάκων 

που υπόκεινται σε συµπληρωµατική 

παρακολούθηση σύµφωνα µε κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση 

κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας 

και εποπτείας όσον αφορά τα φάρµακα που 

προορίζονται για ανθρώπινη και για 

κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων, 

όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 

(ΕΕ) αριθ. 1235/2010, θα πρέπει να 

περιλαµβάνει σε συστηµατική βάση 

φάρµακα που υπόκεινται σε όρους σχετικά 

µε την ασφάλεια µετά τη χορήγηση της 

άδειας κυκλοφορίας. 

(1) Για να διασφαλίζεται η διαφάνεια όσον 

αφορά την εποπτεία των εγκεκριµένων 

φαρµάκων, ο κατάλογος των φαρµάκων 

που υπόκεινται σε συµπληρωµατική 

παρακολούθηση σύµφωνα µε κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση 

κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας 

και εποπτείας όσον αφορά τα φάρµακα που 

προορίζονται για ανθρώπινη και για 

κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων, 

όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 

(ΕΕ) αριθ. 1235/2010, θα πρέπει να 

περιλαµβάνει σε συστηµατική βάση 

φάρµακα που υπόκεινται σε ορισµένους 
όρους σχετικά µε την ασφάλεια µετά τη 

χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχεία γ και δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) φαρµάκων που εγκρίνονται βάσει του 
παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9 

παράγραφος 4 στοιχεία γ), γα), γβ) και γγ) 
ή στο άρθρο 10α, στο άρθρο 14 

παράγραφοι 7 και 8 και στο άρθρο 21 
παράγραφος 2· 

γ) φαρµάκων που εγκρίνονται βάσει του 
παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τους 

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9 

παράγραφος 4 στοιχεία γβ) και γγ) ή στο 

άρθρο 10α και στο άρθρο14 παράγραφοι 7 
και 8· 

δ) φαρµάκων που εγκρίνονται βάσει της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, υπό τους όρους που 

αναφέρονται στα άρθρα 21α, 22, 22α και 
104α της εν λόγω οδηγίας· 

δ) φαρµάκων που εγκρίνονται βάσει της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, υπό τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 21α στοιχεία β), 
γ) και στ) ή στα άρθρα 22 και 22α της εν 
λόγω οδηγίας· 

Αιτιολόγηση 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 

most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 

meaning.  

 

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 

all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 

subject to:  

• a PASS (as was the case for Mediator)
1
;  

• a PAES 
2
;
 
  

• stricter-than-normal rules on ADR reporting
3
;  

• a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 
4
 

• an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)
5
 

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 

States and the Commission, after consultation of the PRAC. 

 

                                                 
1
  Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a 
2
  Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a 
3
  Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c) 
4
  Regulation article 14(7) 
5
  Regulation article 14(8) and Directive article 22 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής 
και εν συνεχεία διαβουλεύσεων µε την 
Επιτροπή Φαρµακοεπαγρύπνησης – 
Αξιολόγησης Κινδύνου, φάρµακα που 
εγκρίνονται δυνάµει του παρόντος 
κανονισµού, υπό τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 
στοιχεία γ) και γα) και στο άρθρο 21 
παράγραφος 2, µπορούν επίσης να 
συµπεριληφθούν στον κατάλογο. 

 Κατόπιν αιτήµατος αρµόδιας εθνικής 
αρχής και µετά από διαβουλεύσεις µε την 
Επιτροπή Φαρµακοεπαγρύπνησης – 
Αξιολόγησης Κινδύνου, φάρµακα που 
εγκρίνονται δυνάµει της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, υπό τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 21α στοιχεία δ) 
και ε), και στο άρθρο 104α της εν λόγω 
οδηγίας, µπορούν επίσης να 
συµπεριληφθούν στον κατάλογο. 

Αιτιολόγηση 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 

most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 

meaning.  

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 

all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 

subject to:  

• a PASS (as was the case for Mediator)
1
;  

• a PAES 
2
;
 
  

• stricter-than-normal rules on ADR reporting
3
;  

• a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 
4
 

• an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)
5
 

                                                 
1
  Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a 
2
  Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a 
3
  Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c) 
4
  Regulation article 14(7) 
5
  Regulation article 14(8) and Directive article 22 
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Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 

States and the Commission, after consultation of the PRAC. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για τα φάρµακα που περιλαµβάνονται 
στον εν λόγω κατάλογο, η περίληψη των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 

φύλλο οδηγιών πρέπει να περιλαµβάνουν 

την ακόλουθη δήλωση: «Το φάρµακο αυτό 
τελεί υπό συµπληρωµατική 

παρακολούθηση». Της δήλωσης αυτής 
προηγείται µαύρο σύµβολο το οποίο 

επιλέγει η Επιτροπή κατόπιν σύστασης της 

Επιτροπής Φαρµακοεπαγρύπνησης – 

Αξιολόγησης Κινδύνου όχι αργότερα από 

τις 2 Ιανουαρίου 2012 και την ακολουθεί 
κατάλληλη τυποποιηµένη επεξηγηµατική 

πρόταση. 

4. Για τα φάρµακα που περιλαµβάνονται 
στον εν λόγω κατάλογο, η περίληψη των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 

φύλλο οδηγιών πρέπει να περιλαµβάνουν 

την ακόλουθη δήλωση: «Το φάρµακο αυτό 
τελεί υπό συµπληρωµατική 

παρακολούθηση». Της δήλωσης αυτής 
προηγείται µαύρο σύµβολο το οποίο 

επιλέγει η Επιτροπή κατόπιν σύστασης της 

Επιτροπής Φαρµακοεπαγρύπνησης – 

Αξιολόγησης Κινδύνου όχι αργότερα από 

τις 2 Ιουλίου 2013 και την ακολουθεί 
κατάλληλη τυποποιηµένη επεξηγηµατική 

πρόταση. 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή διορθώνεται συντακτικό λάθος στην ισχύουσα νοµοθεσία. Η Επιτροπή 

Φαρµακοεπαγρύπνησης – Αξιολόγησης Κινδύνου δεν συγκροτείται έως τον Ιούλιο 2012 και 

εποµένως η προθεσµία των δώδεκα µηνών θα πρέπει να ξεκινήσει από τότε. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 4 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 67 - παράγραφος 3 - εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Στο άρθρο 67 παράγραφος 3 
προστίθενται τα εξής εδάφια:  

 «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 70 
παράγραφος 1 , τα τέλη που απαιτούνται 
για υπηρεσίες που παρέχονται από τον 
Οργανισµό όσον αφορά τις 
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δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη 
φαρµακοεπαγρύπνηση και από την οµάδα 
συντονισµού όσον αφορά την εκπλήρωση 
των καθηκόντων της που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο καθορίζονται από την 
Επιτροπή. 

 Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή, µετά από 
διαβούλευση µε τον Οργανισµό, θεσπίζει 
µε πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, σύµφωνα 
µε το άρθρο 87βα, και υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 87γ και 87δ, 
µέτρα για τη συµπλήρωση του τρίτου 
εδαφίου όσον αφορά τη δοµή και το ύψος 
των εν λόγω τελών.». 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρµογή των νέων διατάξεων που σχετίζονται µε την 

φαρµακοεπαγρύπνηση, επείγει να εξουσιοδοτηθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων να 

χρεώνει τέλη στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

φαρµακοεπαγρύπνησης.  

Συνεπώς η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 

σύµφωνα µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ µε σκοπό να συµπληρώσει τις διατάξεις στο άρθρο 67 

παράγραφος 3 όσον αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισµό ή την οµάδα 

συντονισµού σε σχέση µε την φαρµακοεπαγρύπνηση. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 4 β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 87β – παράγραφος 1 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Στο άρθρο 87β παρεµβάλλεται η εξής 
παράγραφος: 

 «1α. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 67 παράγραφος 3 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
από την 1η Ιουλίου 2012. Το αργότερο έξι 
µήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση 
σχετικά µε τις πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση. Η αρµοδιότητα έκδοσης 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
παρατείνεται αυτοµάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο την 
ανακαλέσουν σύµφωνα µε το άρθρο 
87γ.». 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 - σηµείο 4 γ (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 87γ - παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4γ) Το άρθρο 87γ παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το εξής: 

 «1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 10β και στο άρθρο 67 
παράγραφος 3 µπορεί να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο.». 

 

 


