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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0123),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0137/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η δυνατότητα υποβολής μίας ενιαίας 
αίτησης για μια ή περισσότερες 
ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων 
διαφόρων αδειών κυκλοφορίας πρέπει να 
επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες 
τροποποιήσεων, ώστε να απλοποιηθούν 
και να βελτιωθούν οι διαδικασίες.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε σημαντικό να επεκταθεί και στις άλλες κατηγορίες τροποποιήσεων αυτή η 
δυνατότητα υποβολής μιας ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες ταυτόσημες τροποποιήσεις 
των όρων διαφόρων αδειών κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί από την ίδια αρμόδια αρχή. 
Όντως, ένα τέτοιο σύστημα θα μείωνε σημαντικά το διοικητικό φόρτο, θα διευκόλυνε την 
εξέταση των αιτήσεων και θα απέβαινε προς όφελος των ασθενών, χάρη στην ταυτόχρονη 
εφαρμογή των τροποποιήσεων που θα γίνονται αποδεκτές.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Στο πλαίσιο των επεκτάσεων των 
αδειών κυκλοφορίας, σκόπιμο είναι να 
διατηρηθεί η δυνατότητα, βάσει
συγκεκριμένης αιτιολόγησης, να 
υποβάλλεται πλήρης και χωριστή αίτηση 
για ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί, 
αλλά κάτω από άλλη ονομασία και με 
διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο σημερινό σύστημα, οι Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1084/2003 (αιτιολογική σκέψη 8) και αριθ. 
1085/2003 (αιτιολογική σκέψη 6) προβλέπουν, με σκοπό την επέκταση της άδειας κυκλοφορίας, 
τη δυνατότητα υποβολής μιας πλήρους και χωριστής αίτησης για ένα φάρμακο που έχει ήδη 
εγκριθεί, αλλά κάτω από άλλη ονομασία και με διαφορετική περίληψη των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος. Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα. Ορισμένες ονομασίες φαρμάκων 
συσχετίζονται στενά με μια παθολογία και η υποχρέωση διατήρησης της ίδιας ονομασίας για 
μια τελείως διαφορετική παθολογία θα μπορούσε να αποβεί επιβλαβής για τον ασθενή.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 23γ:
"Άρθρο 23 γ

Οι δέουσες διευθετήσεις στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή πρέπει να 
συνεκτιμούν τα εξής στοιχεία:
- Για λόγους πρακτικούς και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, πρέπει να 
επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες 
τροποποιήσεων η δυνατότητα υποβολής 
μιας ενιαίας αίτησης για μια ή 
περισσότερες ταυτόσημες τροποποιήσεις 
των όρων διαφορετικών αδειών 
κυκλοφορίας.
Στο πλαίσιο των επεκτάσεων των αδειών 
κυκλοφορίας, σκόπιμο είναι να 
διατηρηθεί η δυνατότητα, βάσει 
συγκεκριμένης αιτιολόγησης, να 
υποβάλλεται πλήρης και χωριστή αίτηση 
για ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί, 
αλλά κάτω από άλλη ονομασία και με 
διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρώτον: θεωρούμε σημαντικό να επεκταθεί στις άλλες κατηγορίες τροποποιήσεων αυτή η 
δυνατότητα υποβολής μιας ενιαίας αίτησης. Δεύτερον: Το σημερινό σύστημα προβλέπει, με 
σκοπό την επέκταση της άδειας κυκλοφορίας, τη δυνατότητα υποβολής μιας πλήρους και 
χωριστής αίτησης για ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί, αλλά κάτω από άλλη ονομασία και με 
διαφορετική περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η 
δυνατότητα. Ορισμένες ονομασίες φαρμάκων συσχετίζονται στενά με μια παθολογία και η 
υποχρέωση διατήρησης της ίδιας ονομασίας για μια τελείως διαφορετική παθολογία θα 
μπορούσε να αποβεί επιβλαβής για τον ασθενή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1) Το γενικό πλαίσιο

Πολλά στοιχεία ενός φαρμάκου αλλάζουν στη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Η τεχνολογική 
πρόοδος και τα νέα επιστημονικά δεδομένα προσφέρουν δυνατότητες βελτίωσης των 
υφισταμένων φαρμάκων. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν για παράδειγμα τη διεργασία 
παρασκευής, τις μεθόδους καθαρισμού, ή ακόμη την εισαγωγή μιας νέας θεραπευτικής 
ένδειξης και την ενημέρωση των φυλλαδίων οδηγιών που προορίζονται για τους ασθενείς, με 
ενσωμάτωση τυχόν νέων πληροφοριών ως προς την ασφάλεια, που συλλέχθηκαν κατά την 
εμφάνιση ανεπιθύμητων παρενεργειών. Αφετέρου, η ενοποίηση του φαρμακευτικού κλάδου 
μέσω συγχωνεύσεων-εξαγορών, επιφέρει επίσης πολλές διοικητικές αλλαγές, όπως π.χ. την 
αλλαγή ονομασίας των φαρμακευτικών βιομηχανιών ή της διεύθυνσής τους. Όλες αυτές οι 
αλλαγές ονομάζονται "μεταβλητές" και πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται στις αρμόδιες 
αρχές από τους κατόχους των αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων.

Ο φαρμακευτικός κλάδος αφιερώνει ένα σημαντικό τμήμα της κανονιστικής του εργασίας 
στη διαχείριση των μεταβλητών. Για παράδειγμα, για μια επιχείρηση μεσαίου μεγέθους που 
παράγει γενόσημα φάρμακα και έχει πάνω από 400 καταγεγραμμένα προϊόντα 
(συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών φαρμακευτικών μορφών και δοσολογιών), ο 
συνολικός αριθμός των μεταβλητών που υποβάλλονται για αδειοδότηση ξεπερνά τις 4.000 
ετησίως. Για μια επιχείρηση μεγάλου μεγέθους, ο αριθμός αυτός φτάνει στις 19.000.

2) Αδυναμία του σημερινού συστήματος κανονιστικών προϋποθέσεων απέναντι στις 
τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων

Η τρέχουσα διαχείριση των μεταβλητών αποδεικνύεται όλο και πιο αναποτελεσματική και 
δεν ικανοποιεί πλέον ούτε τις αρχές ούτε τον φαρμακευτικό κλάδο στο σύνολό του.

Δεδομένου ότι το 80% όλων των φαρμάκων τόσο ανθρώπινης όσο και κτηνιατρικής χρήσης 
εγκρίνονται μέσω της εθνικής διαδικασίας, η παρούσα αναθεώρηση έχει σημαντική επίπτωση 
στην φαρμακευτική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η χορήγηση των αμιγών εθνικών Αδειών Κυκλοφορίας υπόκειται στις ίδιες κανονιστικές 
απαιτήσεις με των Αδειών Κυκλοφορίας που χορηγούνται  μέσω των ευρωπαϊκών 
διαδικασιών. Αντίθετα, οι κανονιστικές διατάξεις για τις τροποποιήσεις των Αδειών 
Κυκλοφορίας δεν εναρμονίζονται.

Επομένως, η ίδια τροποποίηση για προϊόντα εγκριθέντα μέσω εθνικών διαδικασιών σε 
διαφορετικά κράτη μέλη αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε ό,τι αφορά το φάκελο που πρέπει 
να υποβληθεί και τη διαδικασία αξιολόγησης.

Η κατάσταση αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις:

- πρόσθετο και αδικαιολόγητο διοικητικό φόρτο για τις αρμόδιες αρχές και για τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις,
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- δυσχερή πρόβλεψη της εφαρμογής των τροποποιήσεων,

- σημαντικές αποκλίσεις ως προς τις προθεσμίες εισαγωγής των τροποποιήσεων στην 
περιληπτική μνεία των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φυλλάδιο οδηγιών για το 
νοσηλευτικό προσωπικό και για τους ασθενείς και, επομένως, και ως προς τη συνολική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων,

- για τους ασθενείς, διότι η εισαγωγή ορισμένων τροποποιήσεων που βελτιώνουν την 
αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου μπορεί να καθυστερήσει ή και να μην γίνει ποτέ.

3) Προβλεπόμενες βελτιώσεις

Η εισηγήτρια υποστηρίζει ενεργά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 
αναθεώρησης και απλοποίησης του συστήματος των μεταβλητών, επ΄ ωφελεία της υγείας των 
ανθρώπων και των ζώων. Όλα τα φάρμακα, ανεξαρτήτως διαδικασίας για τη χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας, πρέπει να μπορούν να καλύπτουν τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης, 
έγκρισης και διοικητικής αντιμετώπισης σε περίπτωση τροποποίησης.

Η βελτιστοποίηση του συστήματος θα ωφελήσει κυρίως τους ασθενείς μακροπρόθεσμα, 
δεδομένου ότι αφενός θα διευκολύνει τη βελτίωση των φαρμάκων και αφετέρου θα έχει 
θετική επίπτωση ως προς το ότι το δυναμικό των αρμοδίων αρχών θα διοχετευθεί στην 
καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας.

Η απλοποίηση των τροποποιήσεων στους όρους της άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου θα 
έχει ως αποτέλεσμα να διέπονται οι εισαχθείσες τροποποιήσεις από τα ίδια κριτήρια 
έγκρισης, διοικητικής διαχείρισης και επιτήρησης, ανεξάρτητα από τη νόμιμη διαδικασία με 
την οποία αυτά τα φάρμακα θα έχουν εγκριθεί.

Έτσι, χάριν εναρμόνισης και απλοποίησης, πρέπει οι τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας 
να διέπονται από τις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη διαδικασία 
καταχώρησης που χρησιμοποιήθηκε αρχικά. Τούτο θα ωφελήσει τους πάντες: ασθενείς, αρχές 
και φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Πέρα από αυτή την εναρμόνιση για το σύνολο των φαρμάκων, επίσης επιθυμητό είναι να 
απλοποιηθεί το κανονιστικό σύστημα για τις τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας, 
ιδιαίτερα μάλιστα σε ό,τι αφορά τις ήσσονος σπουδαιότητας τροποποιήσεις των οποίων οι 
επιπτώσεις στην ποιότητα, στην ασφάλεια ή στην αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου είναι 
ελάχιστες ή και μηδενικές. Ο Κανονισμός της Επιτροπής που αφορά την εξέταση των 
τροποποιήσεων στους όρους των αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση ή των κτηνιατρικών φαρμάκων, που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 10 Ιουνίου 
2008, προσφέρει μια σημαντική απλοποίηση του συστήματος.

Για να δημιουργηθεί το καλύτερο δυνατό κανονιστικό σύστημα διαχείρισης των 
τροποποιήσεων στις άδειες κυκλοφορίας, πρέπει να προσδιορισθούν επακριβώς οι διάφορες 
κατηγορίες τροποποιήσεων. Η Επιτροπή προβλέπει να καταρτίσει λεπτομερείς καταλόγους 
για κάθε κατηγορία τροποποιήσεων. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την πείρα που αποκτήσαμε 
από τα σημερινά εθνικά συστήματα. Όντως, για φάρμακα εγκριθέντα μέσω εθνικής 
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διαδικασίας, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα απλό σύστημα 
κοινοποιήσεων για μεγάλο αριθμό τροποποιήσεων τις οποίες θεωρούν ήσσονος σημασίας, 
κατά το παράδειγμα της Γερμανίας. Αυτοί οι εθνικοί κατάλογοι των διαφόρων κατηγοριών 
τροποποιήσεων χρησίμευσαν ως βάση για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών καταλόγων.

Η Επιτροπή προτείνει έναν ορισμένο αριθμό σημαντικών βελτιώσεων στο κανονιστικό 
σύστημα διαχείρισης των τροποποιήσεων των αδειών κυκλοφορίας και είναι αλήθεια ότι για 
τον κανονισμό της εμπνεύστηκε σε μεγάλο βαθμό από το γερμανικό παράδειγμα. Για λόγους 
αναλογικότητας, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα παραδοσιακά φάρμακα με βάση φυτά, 
που δεν είχαν λάβει άδεια κυκλοφορίας αλλά αποτελούν αντικείμενο απλοποιημένης 
διαδικασίας καταχώρησης, εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού. Η εισηγήτρια επικροτεί αυτή τη διάταξη, διότι αποφεύγει να κάνει ακόμη πιο 
περίπλοκη μιας διαδικασία καταχώρησης που σε ορισμένα κράτη μέλη ήταν πιο απλή.

Εντούτοις, μια επί πλέον βελτίωση θα μπορούσε να γίνει στο προτεινόμενο σύστημα, όταν 
μια τροποποίηση αφορά περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας, με τη δυνατότητα 
υποβολής μιας ενιαίας αίτησης που θα καλύπτει όλες αυτές τις άδειες κυκλοφορίας. 

Στον κανονισμό της, η Επιτροπή προβλέπει να περιορισθεί αυτή η δυνατότητα στις ήσσονος 
σημασίας τροποποιήσεις Τύπου ΙΑ. Όμως, για να αποδώσει πλήρως ένα τέτοιο μέτρο 
(μείωση διοικητικού φόρτου και διευκόλυνση της εξέτασης της τροποποίησης και της 
ταυτόχρονης εφαρμογής της σε όλα τα ενδιαφερόμενα προϊόντα), πρέπει η δυνατότητα αυτή 
να επεκταθεί και στις άλλες κατηγορίες τροποποιήσεων: ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις 
Τύπου ΙΒ και μείζονος σημασίας τροποποιήσεις Τύπου ΙΙ.

Τούτο η Επιτροπή δεν το προτείνει παρά στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής 
καθηκόντων που περιγράφεται στο άρθρο 20. Όταν κάποιες συγκεκριμένες άδειες 
κυκλοφορίας έχουν χορηγηθεί μέσω εθνικής διαδικασίας από το ίδιο κράτος μέλος, δεν 
δικαιολογείται να ζητηθεί η διαδικασία της κατανομής καθηκόντων, που θα πρέπει να 
επιφυλάσσεται μόνο στις τροποποιήσεις που αφορούν άδειες κυκλοφορίας χορηγηθείσες από 
διαφορετικά κράτη μέλη ή μέσω διαφορετικών διαδικασιών αρχικής καταχώρησης. Όντως, 
μόνο σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα υπήρχε κέρδος, από την κατάργηση των πολλαπλών 
αξιολογήσεων από διαφορετικές αρχές, αρμόδιες για την ίδια τροποποίηση ή για το ίδιο 
σύνολο τροποποιήσεων.

Ως προς τις επεκτάσεις των αδειών κυκλοφορίας, η Επιτροπή προτείνει να παραμένει η 
ονομασία του φαρμάκου ακριβώς ίδια με της αρχικής άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 19).

Στο σημερινό σύστημα, οι Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1084/2003 (αιτιολογική σκέψη 8) και αριθ. 
1085/2003 (αιτιολογική σκέψη 6) προβλέπουν, με σκοπό την επέκταση της άδειας 
κυκλοφορίας, τη δυνατότητα υποβολής μιας πλήρους και χωριστής αίτησης για ένα φάρμακο 
που έχει ήδη εγκριθεί, αλλά κάτω από άλλη ονομασία και με διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος. 

Πρέπει να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα την οποία προσφέρει το σημερινό σύστημα. Όντως, 
σε κάποιες περιπτώσεις, είναι ίσως σημαντικό να καταχωρείται υπό διαφορετική ονομασία η 
επέκταση μιας άδειας κυκλοφορίας που αφορά ένδειξη διαφορετική από την ένδειξη που 
καταχωρήθηκε αρχικά για την πρώτη άδεια κυκλοφορίας. Ορισμένες ονομασίες φαρμάκων 
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συσχετίζονται στενά με μια παθολογία και η υποχρέωση διατήρησης της ίδιας ονομασίας για 
μια τελείως διαφορετική παθολογία θα μπορούσε να αποβεί επιβλαβής για τον ασθενή.
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