
 

AM\912176EL.doc 1/16 PE493.561v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

6.9.2012 A7-0164/8 

Τροπολογία  8 
Linda McAvan 
εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 
Pilar Ayuso 
 εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 
Antonyia Parvanova 
εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 
Michèle Rivasi 
εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 
Marina Yannakoudakis 
 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 
Jiří Maštálka 
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 
 
Έκθεση A7-0164/2012 
Linda McAvan 
Φαρµακοεπαγρύπνηση (τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004) 
COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD) 

Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/2012  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της ... 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τη 

φαρµακοεπαγρύπνηση 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 

114 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο γ), 
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Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,  

Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(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 Φαρµάκων3 θα πρέπει να περιλαµβάνει σε συστηµατική 

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

τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. 

                                                 
1 ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 202. 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της .... 
3 ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1. 



 

AM\912176EL.doc 4/16 PE493.561v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

(2) Επιπλέον, η εκούσια ενέργεια του κατόχου άδειας κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να 

οδηγεί σε µια κατάσταση στην οποία οι ανησυχίες σχετικά µε τους κινδύνους ή τα 

οφέλη κάποιου φαρµάκου που εγκρίνεται στην Ένωση δεν αντιµετωπίζονται 

κατάλληλα σε όλα τα κράτη µέλη. Συνεπώς, ▌ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας θα 

πρέπει να υποχρεούται να ενηµερώνει τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων για 

τους λόγους για τους οποίους αποσύρει ή διακόπτει, τη διάθεση στην αγορά 

ορισµένου φαρµάκου, ζητεί την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ή για τη µη 

ανανέωση άδειας κυκλοφορίας. 

(3) ▌ 
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(4) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η θέσπιση ειδικών 

κανόνων για τη φαρµακοεπαγρύπνηση και η βελτίωση της ασφάλειας των 

φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη µέλη και µπορεί εποµένως να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η 

Ένωση µπορεί να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που 

ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την 

αρχή της αναλογικότητας, που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 

κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

(4α) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί 

αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 τροποποιείται ως εξής: 

(1) Στο άρθρο 13 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείµενο: 

«Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας γνωστοποιεί  στον Οργανισµό κάθε τυχόν 

προσωρινή ή οριστική διακοπή της διάθεσης του εν λόγω προϊόντος στην αγορά 

κράτους µέλους. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη 

διακοπή διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές 

περιστάσεις. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας ενηµερώνει τον Οργανισµό για 

τους λόγους για την ενέργεια αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 14β.». 
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(2) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

«Άρθρο 14β 

1. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας γνωστοποιεί αµέσως στον Οργανισµό 

κάθε δράση την οποία αναλαµβάνει για την αναστολή της εµπορίας ενός 

φαρµάκου, για την απόσυρση από την αγορά ενός φαρµάκου, για την αίτηση 

ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας ή για τη µη υποβολή αίτησης ανανέωσης 

άδειας κυκλοφορίας, καθώς και τους λόγους που την υπαγορεύουν. Ο κάτοχος 

άδειας κυκλοφορίας δηλώνει συγκεκριµένα εάν η δράση αυτή βασίζεται σε 

κάποιον από τους λόγους που προβλέπονται στo άρθρο 116 και στο άρθρο 117 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ. 

2. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας προβαίνει επίσης στη γνωστοποίηση 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εάν η δράση 

αναλαµβάνεται σε τρίτη χώρα και που παρόµοια δράση βασίζεται σε 

οιονδήποτε από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 116 και στο 

άρθρο 117 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. 
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3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο Οργανισµός 

διαβιβάζει τις πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές και τα κράτη µέλη χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση.». 

(3) Στο άρθρο 20, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«8. Στην περίπτωση που η διαδικασία κινείται βάσει της αξιολόγησης στοιχείων 

που αφορούν τη φαρµακοεπαγρύπνηση, η γνώµη του Οργανισµού, σύµφωνα 

µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εγκρίνεται από την επιτροπή 

φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση βάσει σύστασης από την επιτροπή 

φαρµακοεπαγρύπνησης - αξιολόγησης κινδύνου και των διατάξεων του 

άρθρου 107ι παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.». 



 

AM\912176EL.doc 9/16 PE493.561v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

(4) Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 23 

1. Ο Οργανισµός, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, καταρτίζει, διατηρεί και 

δηµοσιοποιεί κατάλογο φαρµάκων που υπόκεινται σε συµπληρωµατική 

παρακολούθηση. 

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαµβάνει τις ονοµασίες και τις δραστικές ουσίες: 

α) των φαρµάκων που εγκρίνονται στην Ένωση, τα οποία περιέχουν νέα 

δραστική ουσία, η οποία, κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, δεν αποτελούσε 

τµήµα της σύνθεσης κανενός φαρµάκου εγκεκριµένου στην Ένωση· 

β) οποιωνδήποτε βιολογικών φαρµάκων που δεν καλύπτονται από το 

στοιχείο α), αλλά εγκρίθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2011· 
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γ) φαρµάκων που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα 

µε τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο 

▌γβ) ▌, στο άρθρο 10α παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο14 

παράγραφος 7 ή στο άρθρο 14 παράγραφος 8 ▌· 

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

όρους που αναφέρονται στο άρθρο 21α στοιχεία β) και  γ), στο άρθρο 

22, ή στο άρθρο 22α παράγραφος 1 στοιχείο α) αυτής. 

1α. Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής και εν συνεχεία διαβουλεύσεων µε την 

επιτροπή φαρµακοεπαγρύπνησης – αξιολόγησης κινδύνου, φάρµακα που 

εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισµού, υπό τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία γ), γα) ή  γγ), στο άρθρο 

10α παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 21 παράγραφος 2, µπορούν 

επίσης να συµπεριληφθούν στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 

1 του παρόντος άρθρου. 
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Κατόπιν αιτήµατος αρµόδιας εθνικής αρχής και εν συνεχεία διαβουλεύσεων 

µε την επιτροπή φαρµακοεπαγρύπνησης – αξιολόγησης κινδύνου, φάρµακα 

που εγκρίνονται δυνάµει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, υπό τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 21α στοιχεία α), δ), ε) ή  στ), στο άρθρο 22α 

παράγραφος 1 στοιχείο β) ή  στο άρθρο 104α παράγραφος 2 αυτής, µπορούν 

επίσης να συµπεριληφθούν στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 

1 του παρόντος άρθρου. 

2. Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει ηλεκτρονικό 

σύνδεσµο που παραπέµπει στις πληροφορίες για το προϊόν και στη σύνοψη του 

σχεδίου διαχείρισης κινδύνου. 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου, ο Οργανισµός αφαιρεί το φάρµακο από τον κατάλογο 

πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της Ένωσης που αναφέρεται στο 

άρθρο 107γ παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. 

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ) της παραγράφου 1 

και στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, ο Οργανισµός αφαιρεί από τον 

κατάλογο ένα φάρµακο µόλις εκπληρωθούν οι όροι. 



 

AM\912176EL.doc 12/16 PE493.561v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

4. Για τα φάρµακα που περιλαµβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο 

οδηγιών 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 έως τις 2 Ιουλίου 2013 και 

την ακολουθεί κατάλληλη τυποποιηµένη επεξηγηµατική πρόταση. 

4α. Έως την …*, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο έκθεση για την χρήση του καταλόγου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 βάσει της εµπειρίας και των δεδοµένων που παρέχονται από 

τα κράτη µέλη και τον Οργανισµό. 

Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, βάσει της εν λόγω έκθεσης και εν συνεχεία 

διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη και άλλους κατάλληλους ενδιαφερόµενους 

κύκλους συµφερόντων, υποβάλλει νοµοθετική πρόταση µε σκοπό την 

προσαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τον κατάλογο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1.». 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 5 έτη και 6 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισµού. 
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(4α) Το άρθρο 57 τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται 

από το ακόλουθο κείµενο: 

«γ) συντονίζει την παρακολούθηση των φαρµάκων που έχουν λάβει άδεια 

κυκλοφορίας στην Ένωση και παρέχει συµβουλές για τα µέτρα που 

απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσµατική 

χρήση των εν λόγω φαρµάκων, ιδίως συντονίζοντας την αξιολόγηση 

και την εκτέλεση των υποχρεώσεων φαρµακοεπαγρύπνησης και την 

εφαρµογή των συστηµάτων φαρµακοεπαγρύπνησης και την 

παρακολούθηση των εν λόγω ενεργειών εκτέλεσης και εφαρµογής, 

δ) εξασφαλίζει την ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τις 

εικαζόµενες ανεπιθύµητες ενέργειες των φαρµάκων που έχουν λάβει 

άδεια κυκλοφορίας στην Ένωση, µέσω µιας βάσης δεδοµένων που 

είναι διαρκώς προσβάσιµη από όλα τα κράτη µέλη,». 
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(β) Στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείµενο: 

«β) το αργότερο έως τις 2 Ιουλίου 2012 οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Οργανισµό πληροφοριακά στοιχεία για 

όλα τα φάρµακα ανθρώπινης χρήσης που έχουν εγκριθεί στην Ένωση, 

χρησιµοποιώντας το µορφότυπο που αναφέρεται στο στοιχείο α)·». 
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Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από …∗∗∗∗ µε εξαίρεση τις αλλαγές στο άρθρο 23 παράγραφος 4, στο άρθρο 57 

παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) και στο άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισµό, οι 

οποίες εφαρµόζονται από …∗∗∗∗*  . 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 

κράτος µέλος. 

..., 

 
 
 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος   Ο Πρόεδρος 

 
      

 
 

Αιτιολόγηση 

 

Συµφωνήθηκε δέσµη συµβιβαστικών προτάσεων µεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε σκοπό το κλείσιµο του φακέλου αυτού στην πρώτη 

ανάγνωση. Αυτή η «δέσµη συµβιβαστικών προτάσεων» συνίσταται στην συνηµµένη 

ενοποιηµένη τροπολογία που κατέθεσε η εισηγήτρια και οι σκιώδεις εισηγητές εξ ονόµατος των 

πολιτικών οµάδων τους. Η έγκριση της δέσµης συµβιβαστικών προτάσεων συνεπάγεται ότι όλες 

οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίµων καταπίπτουν. 
 
 

Or. en 

                                                 
∗ ΕΕ: συµπληρώνεται η ηµεροµηνία: 6 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
∗* ΕΕ: συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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