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Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα φάρµακα
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού
κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Οι βασικοί στόχοι πολιτικής των προτάσεων για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 είναι συνεπείς µε τους γενικούς στόχους της
κοινοτικής νοµοθεσίας για τα φαρµακευτικά προϊόντα. Οι εν λόγω στόχοι αφορούν την
εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φαρµάκων για ανθρώπινη
χρήση και την καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ. Με βάση τα ανωτέρω, οι
ειδικοί στόχοι των προτάσεων είναι οι εξής:
• να δηµιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών από τους κατόχους
αδειών κυκλοφορίας στο ευρύ κοινό σχετικά µε τα φάρµακα που χορηγούνται µόνο µε
ιατρική συνταγή, µε σκοπό να αυξηθεί η ορθολογική χρήση των φαρµάκων αυτών, ενώ
ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται ότι στο νοµοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να προβλέπεται
απαγόρευση της απευθείας διαφήµισης στους καταναλωτές φαρµάκων που χορηγούνται
µόνο µε ιατρική συνταγή.
Αυτό θα επιτευχθεί µε τις εξής ενέργειες:
• Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας των παρεχόµενων πληροφοριών µέσω της συνεκτικής
εφαρµογής σαφώς καθορισµένων προτύπων σε ολόκληρη την Κοινότητα.
• ∆υνατότητα παροχής των πληροφοριών µέσω διαύλων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
και στις ικανότητες διαφορετικών ειδών ασθενών.
• ∆υνατότητα 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.
• Εξασφάλιση της θέσπισης µέτρων παρακολούθησης και εκτέλεσης, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι πάροχοι πληροφοριών τηρούν τα κριτήρια ποιότητας και να
αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία.
1.2.

Γενικό πλαίσιο

Η οδηγία 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση1 προβλέπει ένα εναρµονισµένο πλαίσιο για τη διαφήµιση των φαρµάκων
σε κοινοτικό επίπεδο, η εφαρµογή του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί αρµοδιότητα των
κρατών µελών. Η οδηγία απαγορεύει τη διαφήµιση στο κοινό των φαρµάκων για τα οποία
απαιτείται ιατρική συνταγή.
Εντούτοις, ούτε η οδηγία ούτε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 περιλαµβάνουν
λεπτοµερείς διατάξεις όσον αφορά τις πληροφορίες για τα φάρµακα· ορίζουν, απλώς, ότι
ορισµένες ενηµερωτικές δραστηριότητες απαλλάσσονται από τις διατάξεις για τη διαφήµιση.
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ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2008/29/ΕK
(ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 51).
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Κατά συνέπεια, η κοινοτική νοµοθεσία δεν απαγορεύει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν δικές
τους προσεγγίσεις όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για τα φάρµακα, εφόσον τηρούνται
οι προαναφερόµενοι κανόνες για τη διαφήµιση. Επιπροσθέτως, τα όρια µεταξύ διαφήµισης
και ενηµέρωσης και, εποµένως, το πεδίο εφαρµογής των περιορισµών της διαφήµισης που
προβλέπει η νοµοθεσία, δεν ερµηνεύονται οµοιόµορφα σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Το άρθρο 88α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, που τέθηκε σε ισχύ µε την οδηγία 2004/27/ΕΚ2,
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το 2007 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
έκθεση για τις «τρέχουσες πρακτικές σε θέµατα ενηµέρωσης, ιδίως µέσω του ∆ιαδικτύου, και
για τους κινδύνους και τα οφέλη τους για τον ασθενή». Το άρθρο 88α ορίζει επίσης ότι «η
Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιµο, υποβάλλει προτάσεις για τη χάραξη µιας ενηµερωτικής
στρατηγικής που θα εξασφαλίζει καλής ποιότητας, αντικειµενική, αξιόπιστη και µη
διαφηµιστικής φύσης ενηµέρωση σχετικά µε φάρµακα και άλλες θεραπευτικές αγωγές και θα
αντιµετωπίζει το ζήτηµα της αξιοπιστίας των πηγών ενηµέρωσης.»
Με βάση αυτή τη διάταξη εγκρίθηκε ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την «Έκθεση για τις τρέχουσες πρακτικές όσον
αφορά την ενηµέρωση των ασθενών σχετικά µε τα φάρµακα»3, η οποία υποβλήθηκε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στις 20 ∆εκεµβρίου 2007.
Από την έκθεση συνάγεται ότι οι κανόνες και οι πρακτικές ως προς το ποιες πληροφορίες
µπορούν να παρέχονται στο κοινό διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών.
Ορισµένα κράτη µέλη εφαρµόζουν πολύ περιοριστικούς κανόνες, ενώ άλλα κράτη µέλη
επιτρέπουν την παροχή διαφόρων πληροφοριών µη διαφηµιστικού χαρακτήρα. Ορισµένα
κράτη µέλη προβλέπουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο για τις δηµόσιες αρχές, δηλαδή τις
ρυθµιστικές αρχές για τα φάρµακα, όσον αφορά την παροχή διαφόρων ειδών πληροφοριών,
ενώ άλλα κράτη µέλη επιτρέπουν την πραγµατοποίηση ενηµερωτικών δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο συµπράξεων µεταξύ φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων των ενώσεων των επαγγελµατιών του τοµέα υγείας, των οργανώσεων
ασθενών και της φαρµακοβιοµηχανίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την άνιση πρόσβαση των
ασθενών –και του κοινού, γενικότερα– στις πληροφορίες για τα φάρµακα.
Επιπροσθέτως, οι διαφορές µεταξύ των κανόνων και των πρακτικών ως προς το ποιες
πληροφορίες µπορούν να παρέχονται στο κοινό έχουν αρνητικές επιπτώσεις ως προς την
ασφάλεια δικαίου για τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας που ασκούν διασυνοριακή
δραστηριότητα.
1.3.

Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα που καλύπτει η πρόταση

Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Η οδηγία 2001/83/ΕΚ δεν περιλαµβάνει λεπτοµερείς κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες
που παρέχουν στο κοινό οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας για τα φάρµακα που χορηγούνται
µόνο µε ιατρική συνταγή. Εντούτοις, το άρθρο 86 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/EΚ
ορίζει ότι ορισµένες ενηµερωτικές δραστηριότητες δεν καλύπτονται από τους κανόνες για τη
διαφήµιση των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση, οι οποίοι επί του παρόντος περιλαµβάνονται
στους τίτλους VIII και VIIIα της οδηγίας 2001/83/EΚ. Η εξαίρεση αφορά περιπτώσεις κατά
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τις οποίες ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας απαντά σε συγκεκριµένες ερωτήσεις σχετικά µε
κάποιο συγκεκριµένο φάρµακο (άρθρο 86 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση), παρέχει
συγκεκριµένες πληροφορίες και έγγραφα (άρθρο 86 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση) ή
παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε την ανθρώπινη υγεία ή τις ανθρώπινες νόσους,
εφόσον δεν γίνεται καµία αναφορά, ούτε καν έµµεση, σε κάποιο φάρµακο (άρθρο 86
παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση).
Η εµπειρία έχει καταδείξει ότι η διεπαφή µεταξύ των ειδών πληροφοριών που εξαιρούνται
και της απαγόρευσης διαφήµισης των φαρµάκων που χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή
δεν ερµηνεύεται οµοιόµορφα σε ολόκληρη την Κοινότητα.
1.4.

Συνέπεια µε τις λοιπές πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης

Οι προτάσεις είναι συνεπείς µε το γενικό στόχο της κοινοτικής νοµοθεσίας για τα
φαρµακευτικά προϊόντα, ο οποίος έγκειται στην εξάλειψη των διαφορών µεταξύ των εθνικών
διατάξεων ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
φαρµάκων και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας,
της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των ζώων. Οι προτάσεις είναι επίσης σύµφωνες µε το
άρθρο 152 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο
προβλέπει την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά τον
καθορισµό και την υλοποίηση όλων των κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων.
Οι προτάσεις πρέπει να θεωρούνται τµήµα µιας ευρύτερης ατζέντας της Κοινότητας για τις
πληροφορίες σχετικά µε την υγεία. Στην ατζέντα αυτή περιλαµβάνονται επίσης πρωτοβουλίες
όπως η παρακολούθηση των εργασιών του φόρουµ για τα φάρµακα σχετικά µε την
ενηµέρωση των ασθενών, η στρατηγική της ΕΕ για την υγεία, η ευρωπαϊκή πύλη για την
υγεία, τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος της ΕΕ για την
υγεία και οι πρωτοβουλίες για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth). Οι πρωτοβουλίες αυτές
έχουν ευρύτερο επίκεντρο απ’ ό,τι οι πληροφορίες σχετικά µε τα φάρµακα που χορηγούνται
µόνο µε ιατρική συνταγή και, κατά συνέπεια, είναι συµπληρωµατικές ως προς τις προτάσεις.
2.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1.

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Μέθοδοι διαβουλεύσεων, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των
ερωτηθέντων
Ως πρώτο βήµα, το 2006 οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγµατοποίησαν έρευνα στις
ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών για τα φάρµακα, για να συγκεντρώσουν πληροφορίες
σχετικά µε την πείρα τους από τη µεταφορά και την εφαρµογή, σε εθνικό επίπεδο, της
νοµοθεσίας που διέπει την ενηµέρωση για τα φάρµακα, ιδίως όσον αφορά τις σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Οι πληροφορίες αυτές συµπληρώθηκαν µε στοιχεία που
συλλέχθηκαν µέσω ερωτηµατολογίου το οποίο καταρτίστηκε για την οµάδα εργασίας
«Ενηµέρωση των ασθενών» του φόρουµ για τα φάρµακα.
Από τις 19 Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2007 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη δηµόσια
διαβούλευση µε βάση ένα σχέδιο έκθεσης για τις τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την
ενηµέρωση των ασθενών σχετικά µε τα φάρµακα, κατά την οποία συνοψίστηκε η γενική
εικόνα της κατάστασης που επικρατεί χωρίς να παρουσιαστούν, στο συγκεκριµένο στάδιο,
τυχόν πολιτικοί προσανατολισµοί ή προτάσεις.
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Σε µια δεύτερη δηµόσια διαβούλευση, που πραγµατοποιήθηκε από τις 5 Φεβρουαρίου και
έως τις 7 Απριλίου 2008, συζητήθηκαν ειδικότερα οι βασικές ιδέες της επερχόµενης
νοµοθετικής πρότασης σχετικά µε την ενηµέρωση των ασθενών. Ζητήθηκε η συµβολή όλων
των ενδιαφερόµενων µερών και όλων όσους αφορά η παροχή πληροφοριών στους πολίτες
σχετικά µε τα φάρµακα.
Τα δύο έγγραφα της δηµόσιας διαβούλευσης δηµοσιεύτηκαν στο δικτυακό τόπο της Γενικής
∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας.
Περίληψη των παρεµβάσεων και τρόπος µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη
Όσον αφορά την πρώτη δηµόσια διαβούλευση για ένα σχέδιο έκθεσης για τις τρέχουσες
πρακτικές όσον αφορά την ενηµέρωση των ασθενών σχετικά µε τα φάρµακα, η οποία
πραγµατοποιήθηκε το 2007, ελήφθησαν 73 παρεµβάσεις από διάφορες πηγές. Σε αυτές τις
πηγές περιλαµβάνονται οργανώσεις ασθενών, καταναλωτών και πολιτών, οργανώσεις και
εταιρείες της φαρµακοβιοµηχανίας, επαγγελµατίες του τοµέα υγείας, ρυθµιστικές αρχές,
οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης, µέσα επικοινωνίας και µεµονωµένοι πολίτες.
Όσον αφορά τη δηµόσια διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις
7 Απριλίου 2008 µε θέµα τις βασικές ιδέες µιας νοµικής πρότασης, ελήφθησαν συνολικά 193
παρεµβάσεις. Από αυτές, οι 185 ήταν απαντήσεις και οι οκτώ συνοδευτικά σχόλια. Οι
απαντήσεις
δηµοσιεύονται
στη
διαδικτυακή
διεύθυνση
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/patients/patients_responses_200805.htm.
Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε το 2007
περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σχετικά µε την έκθεση για τις τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την ενηµέρωση
των ασθενών σχετικά µε τα φάρµακα και στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών
της Επιτροπής, που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στις 20
∆εκεµβρίου 2007.
Οι απαντήσεις στη δεύτερη δηµόσια διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε από τις 5
Φεβρουαρίου έως τις 7 Απριλίου 2008 αναλύθηκαν και συνεκτιµήθηκαν από την Επιτροπή
κατά την προετοιµασία της παρούσας πρότασης.
2.2.

Εκτίµηση επιπτώσεων

Λεπτοµερή στοιχεία για την εκτίµηση επιπτώσεων περιέχονται στο έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής «Εκτίµηση επιπτώσεων» που επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόταση.
Για την εκτίµηση επιπτώσεων αναπτύχθηκαν τρεις βασικές επιλογές πολιτικής:
1. ∆ιατήρηση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (επιλογή 1).
2. Αναθεώρηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ για να εναρµονιστούν οι κανόνες που ορίζουν ποιες
πληροφορίες επιτρέπεται να παρέχονται από τον κλάδο στους ασθενείς σε συνδυασµό µε
διαφορετικούς µηχανισµούς εκτέλεσης. Η επιλογή αυτή περιλαµβάνει τέσσερις επιµέρους
επιλογές για την εκτέλεση της παροχής πληροφοριών (α. εκτέλεση από τις εθνικές αρµόδιες
αρχές [επιλογή 2], β. αυτορρύθµιση από την ένωση φαρµακοβιοµηχανιών µε προαιρετική
συµµετοχή [επιλογή 3], γ. συρρύθµιση, µε τη συµµετοχή ενός φορέα συρρύθµισης και των
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ρυθµιστικών αρχών για τα φάρµακα [επιλογή 4], δ. αυτορρύθµιση µέσω ενός φορέα του
κλάδου µε υποχρεωτική συµµετοχή).
3. Αναθεώρηση της οδηγίας 2001/83/EΚ ώστε να επιτρέπονται συγκεκριµένα είδη
διαφήµισης των φαρµάκων που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή στο εσωτερικό της ΕΕ.
Η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/83/EΚ κατά τρόπο ώστε να επιτρέπονται συγκεκριµένα είδη
διαφήµισης των φαρµάκων που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή στο εσωτερικό της ΕΕ,
καθώς και η επιµέρους επιλογή που προβλέπει την αυτορρύθµιση µέσω ενός φορέα του
κλάδου µε υποχρεωτική συµµετοχή, απορρίφθηκαν στο πρώτο στάδιο. Η πρώτη επιλογή δεν
κρίθηκε σκόπιµη, δεδοµένου ότι αντιβαίνει στο στόχο διατήρησης της ισχύουσας
απαγόρευσης απευθείας διαφήµισης στους καταναλωτές των φαρµάκων που χορηγούνται
µόνο µε ιατρική συνταγή. Η δεύτερη απορρίφθηκε ως ακατάλληλη λόγω έλλειψης
νοµιµοποίησης, επικάλυψης των δοµών και επειδή υπερβαίνει το πεδίο εφαρµογής της
πολιτικής.
Από την εκτίµηση επιπτώσεων προέκυψε ότι η εναρµόνιση των διατάξεων όσον αφορά την
ενηµέρωση των ασθενών θα αποτελούσε πλεονέκτηµα για τους ασθενείς. Οι διαφορές,
πάντως, µεταξύ των επιλογών πολιτικής (επιλογή 2, 3 και 4) σχετικά µε την παρακολούθηση
και την εκτέλεση δεν ήταν σηµαντικές.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.

Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης

Οι νοµοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 αποσκοπούν στην εξάλειψη του κενού της ισχύουσας φαρµακευτικής
νοµοθεσίας όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά µε τα φάρµακα για
ανθρώπινη χρήση που χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή. Τα βασικά στοιχεία των
προτάσεων µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• ∆ιευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας επιτρέπεται να παρέχουν απευθείας στο
κοινό πληροφορίες για τα φάρµακα που χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή, µε την
επιφύλαξη της απαγόρευσης διαφήµισης, εφόσον τηρούνται οι σαφώς καθορισµένοι όροι.
• Θεσπίζονται εναρµονισµένοι όροι όσον αφορά το περιεχόµενο των πληροφοριών που
επιτρέπεται να παρέχονται από τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας (πληροφορίες που
έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, είτε
χρησιµοποιούνται αυτούσιες είτε παρουσιάζονται µε διαφορετικό τρόπο, καθώς και άλλες
περιορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τα φάρµακα).
• Θεσπίζονται εναρµονισµένα πρότυπα ποιότητας για τις εν λόγω πληροφορίες, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι είναι πληροφορίες υψηλής ποιότητας και χωρίς διαφηµιστικό
χαρακτήρα.
• Καθορίζονται οι επιτρεπόµενοι δίαυλοι παροχής πληροφοριών, προκειµένου να
αποκλείεται η ανεπιθύµητη παροχή πληροφοριών.
• Θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατών µελών να καθιερώσουν σύστηµα παρακολούθησης
για να εξασφαλίζεται η τήρηση των προαναφερόµενων διατάξεων για το περιεχόµενο των
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πληροφοριών, τα πρότυπα ποιότητας και τους διαύλους διάδοσης, καθώς και για να
εξασφαλίζεται η εκτέλεση των διατάξεων αυτών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Η
πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη µέλη επιλέγουν τους καταλληλότερους µηχανισµούς
παρακολούθησης, αλλά ορίζει ένα γενικό κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο µετά τη διάδοση
των πληροφοριών πρέπει να διεξάγεται παρακολούθηση, πλην ορισµένων εξαιρέσεων
(όταν απαιτείται προηγούµενη έγκριση) στην περίπτωση ορισµένων τρόπων ενηµέρωσης
κατά τους οποίους είναι πιο δύσκολο να πραγµατοποιηθεί διάκριση µεταξύ διαφήµισης και
πληροφοριών χωρίς διαφηµιστικό χαρακτήρα. Για τα φάρµακα που λαµβάνουν άδεια
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, ορισµένα καθήκοντα έγκρισης
ανατίθενται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων.
• Θεσπίζονται συγκεκριµένοι κανόνες παρακολούθησης για τις πληροφορίες που παρέχονται
µέσω δικτυακών τόπων, ώστε να συνεκτιµάται η διασυνοριακή φύση των πληροφοριών
που παρέχονται µέσω διαδικτύου και να καθίσταται δυνατή η συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών για να αποφεύγεται η επικάλυψη της παρακολούθησης.
• Για να εξασφαλιστεί ότι στην ενηµέρωση για τα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση που
χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες, ανεξαρτήτως της
διαδικασίας βάσει της οποίας τα εν λόγω φάρµακα έχουν εγκριθεί, είναι σκόπιµο να
θεσπιστούν γενικοί κανόνες στον κοινοτικό κώδικα φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση
(οδηγία 2001/83/ΕΚ), στους οποίους να προβλέπεται παραποµπή από τη νοµοθεσία που
διέπει την κεντρική διαδικασία [κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004], µε ειδικές διατάξεις για
τα φάρµακα που έχουν εγκριθεί µε την κεντρική διαδικασία, όσον αφορά το ρόλο του
ΕΜΕΑ σε έναν εκ των προτέρων έλεγχο των πληροφοριών που πρόκειται να παρασχεθούν
για τα φάρµακα.
3.2.

Νοµική βάση

Οι προτάσεις θεµελιώνονται στο άρθρο 95 της Συνθήκης, το οποίο προβλέπει τη χρήση της
διαδικασίας συναπόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης. Το άρθρο 95
αποτελεί την κύρια νοµική βάση της συνολικής κοινοτικής νοµοθεσίας για τα φαρµακευτικά
προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και της οδηγίας 726/2004/ΕΚ, την
τροποποίηση των οποίων επιδιώκουν οι παρούσες προτάσεις.
3.3.

Αρχή της επικουρικότητας

Οι προτάσεις δεν εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. Κατά συνέπεια,
εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση επιβάλλεται να αναληφθεί δράση σε κοινοτικό επίπεδο δεδοµένου
ότι τα προβλήµατα δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν επαρκώς σε εθνικό επίπεδο, για
διάφορους λόγους.
Σήµερα, οι περιορισµοί των δυνατοτήτων των φαρµακευτικών εταιριών να παρέχουν
πληροφορίες πηγάζουν από την έλλειψη διαφάνειας των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά
τον ορισµό της διαφήµισης και, κατά συνέπεια, τη διάκριση µεταξύ διαφήµισης και
ενηµέρωσης. Η αποσαφήνιση αυτής της διάκρισης πρέπει να πραγµατοποιηθεί στο επίπεδο
των συγκεκριµένων κοινοτικών κανόνων.
Η ανάγκη για κοινοτική δράση επιτείνεται ακόµη περισσότερο λόγω του στόχου διατήρησης
της αποτελεσµατικότητας του κοινοτικού φαρµακευτικού κεκτηµένου σε θέµατα διαφήµισης.
∆εδοµένου ότι η νοµοθεσία για τα φαρµακευτικά προϊόντα ορίζει λεπτοµερείς περιορισµούς
για τη διαφήµιση και εξαιρεί ορισµένα είδη πληροφοριών από τους εν λόγω περιορισµούς, η
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ύπαρξη τυχόν εθνικών κανόνων περί απαγόρευσης ή αδικαιολόγητου περιορισµού των
πληροφοριών αυτών ενδέχεται να ανατρέψει την ισορροπία που επιβάλλει η οδηγία.
Επιπροσθέτως, σε ένα σύστηµα που διαθέτει πλήρως εναρµονισµένους κανόνες για τις
βασικές πληροφορίες για τα φάρµακα (περίληψη των χαρακτηριστικών των φαρµάκων και
φύλλο οδηγιών) µε σκοπό να εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας
σε ολόκληρη την Κοινότητα, ο στόχος αυτός θα υπονοµευθεί εάν επιτραπεί η ύπαρξη πολύ
διαφορετικών µεταξύ τους εθνικών κανόνων για τη διάδοση των εν λόγω βασικών
πληροφοριών.
Η ανάγκη για δράση σε κοινοτικό επίπεδο συνδέεται επίσης µε την εξέλιξη των κοινοτικών
κανόνων της εσωτερικής αγοράς σχετικά µε τις άδειες κυκλοφορίας των φαρµάκων. Τα
φάρµακα τα οποία εγκρίνει η Επιτροπή διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας σε ολόκληρη την
Κοινότητα, κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό της και έχουν την ίδια περίληψη των
χαρακτηριστικών του προϊόντος και το ίδιο φύλλο οδηγιών σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Παρόµοιες ρυθµίσεις ισχύουν για τα φάρµακα για τα οποία η άδεια χορηγείται από τα κράτη
µέλη µε βάση το πλαίσιο αµοιβαίας αναγνώρισης, γεγονός που οδηγεί σε εναρµονισµένη
περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και σε εναρµονισµένο φύλλο οδηγιών σε
ολόκληρη την Κοινότητα.
Επιπροσθέτως, οι εθνικοί κανόνες και πρακτικές όσον αφορά την ενηµέρωση ενδέχεται να
οδηγήσουν σε περιορισµούς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων κατά παράβαση
του άρθρου 28 της Συνθήκης, µε αρνητικές επιπτώσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς φαρµακευτικών προϊόντων την οποία επιδιώκει το εναρµονισµένο νοµικό πλαίσιο για
τα φάρµακα. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ήδη αποφανθεί ότι ορισµένες
εθνικές διατάξεις σχετικά µε την ενηµέρωση για τα φάρµακα αντιβαίνουν στο άρθρο 28 της
Συνθήκης (υπόθεση C-143/06, Juers-Pharma).
3.4.

Αρχή της αναλογικότητας

Οι προτάσεις συνάδουν µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 5 της
Συνθήκης, για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια, δεδοµένου ότι η προτεινόµενη
δράση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της
πρότασης.
Το πεδίο εφαρµογής των προτάσεων περιορίζεται στα φάρµακα για τα οποία απαιτείται
ιατρική συνταγή. Οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες επιτρέπουν τη διαφήµιση στο κοινό των
φαρµάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, υπό ορισµένες προϋποθέσεις· κατά
συνέπεια, η φαρµακοβιοµηχανία µπορεί να προβλέπει οποιαδήποτε µορφή διάδοσης
πληροφοριών για τα φάρµακα αυτά.
Οι προτάσεις εισάγουν µιαν εναρµονισµένη δέσµη προτύπων ποιότητας και κανόνων όσον
αφορά την παροχή πληροφοριών χωρίς διαφηµιστικό χαρακτήρα σχετικά µε τα φάρµακα που
χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή. Εντούτοις, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να είναι
αρµόδια για την καθιέρωση εθνικών συστηµάτων παρακολούθησης και εκτέλεσης ή για τη
χρησιµοποίηση των υφιστάµενων δοµών, ενώ η πρόταση απλώς θεσπίζει ορισµένες γενικές
αρχές. Ταυτόχρονα, διατηρείται το ισχύον σύστηµα όσον αφορά τη διαφήµιση.
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3.5.

Επιλογή νοµικών πράξεων

Οι προτάσεις έχουν σκοπό να εισαγάγουν στην οδηγία 2001/83/ΕΚ ένα εναρµονισµένο
πλαίσιο για την ενηµέρωση σχετικά µε τα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση που χορηγούνται
µόνο µε ιατρική συνταγή και να παρέχουν τη δυνατότητα εφαρµογής του πλαισίου αυτού στα
φάρµακα για ανθρώπινη χρήση που χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή, τα οποία έχουν
εγκριθεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Κατά συνέπεια, µια τροποποιητική
οδηγία και ένας τροποποιητικός κανονισµός κρίνονται τα πλέον ενδεδειγµένα νοµικά µέσα.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι προτάσεις δεν έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Κοινότητας.
5.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5.1.

Απλούστευση

Αναφορά αυτού του έργου γίνεται στην ατζέντα προγραµµατισµού της Επιτροπής, µε τον
αριθµό 2008/ENTR/024. Αποτελεί µέρος του νοµοθετικού προγράµµατος και του
προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής για το 2008, στο πλαίσιο του παραρτήµατος 2
(πρωτοβουλίες προτεραιότητας)4.
Οι προτάσεις αποσκοπούν στην εξάλειψη του κενού στο ισχύον νοµικό πλαίσιο, µέσω της
θέσπισης εναρµονισµένης δέσµης κανόνων για την ενηµέρωση, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται
σε ολόκληρη την Κοινότητα. Επί του παρόντος, τα κράτη µέλη έχουν υιοθετήσει
διαφορετικούς κανόνες σχετικά µε την ενηµέρωση. Εποµένως, οι κάτοχοι άδειας
κυκλοφορίας πρέπει να συµµορφώνονται µε διαφορετικούς κανόνες ανάλογα µε το κράτος
µέλος στο οποίο πρόκειται να παρασχεθούν οι πληροφορίες. Από την άποψη αυτή,
αναµένεται απλούστευση των διαδικασιών, δεδοµένου ότι οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας θα
υποχρεώνονται να τηρούν τους ίδιους κανόνες σε όλα τα κράτη µέλη όσον αφορά την
ενηµέρωση για τα φάρµακα που χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή. Οι αρµόδιοι φορείς,
µε τη σειρά τους, θα µπορούν να εφαρµόζουν εναρµονισµένους κανόνες για την
παρακολούθηση των παρεχόµενων πληροφοριών και, αν χρειαστεί, για την εκτέλεση. Γενικά,
η αποσαφήνιση των κανόνων αναµένεται να οδηγήσει σε απλούστευση της παροχής
πληροφοριών για όλους τους φορείς.
5.2.

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

Η προτεινόµενη πράξη παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.
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2008/0256 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα φάρµακα
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού
κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής5,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής6,
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης7,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης
Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση8 θεσπίζει εναρµονισµένους κανόνες σχετικά µε τη διαφήµιση των
φαρµάκων που προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο. Ειδικότερα, απαγορεύει τη
διαφήµιση που απευθύνεται στο κοινό σχετικά µε φάρµακα για τα οποία απαιτείται
ιατρική συνταγή.

(2)

Σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση, η οδηγία 2001/83/ΕΚ θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για
τα έγγραφα που πρέπει να προσαρτώνται στην άδεια κυκλοφορίας και προορίζονται
για πληροφοριακούς σκοπούς: την περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος
(διανέµεται στους επαγγελµατίες του τοµέα υγείας) και το φύλλο οδηγιών
(περιλαµβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, όταν αυτό χορηγείται στον ασθενή).
Αφετέρου, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο άδειας
κυκλοφορίας στο κοινό, η οδηγία προβλέπει µόνον ότι µερικές δραστηριότητες
πληροφόρησης δεν καλύπτονται από τους κανόνες για τη διαφήµιση και δεν
προβλέπει εναρµονισµένο πλαίσιο για το περιεχόµενο και την ποιότητα των µη

5

ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 87.

6
7
8
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διαφηµιστικής φύσης πληροφοριών για τα φάρµακα ή για τους διαύλους µέσω των
οποίων παρέχονται οι πληροφορίες αυτές.

EL

(3)

Βάσει του άρθρου 88α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, στις 20 ∆εκεµβρίου 2007, ανακοίνωση σχετικά µε
την «έκθεση για τις τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την ενηµέρωση των ασθενών
σχετικά µε τα φάρµακα»9. Η έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα κράτη µέλη
έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς κανόνες και πρακτικές όσον αφορά την παροχή
πληροφοριών, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς και το κοινό να µην έχουν, σε µεγάλο
βαθµό, ίση πρόσβαση στις πληροφορίες για τα φάρµακα.

(4)

Η εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου
έδειξε, επίσης, ότι ορισµένοι περιορισµοί στις δυνατότητες των φαρµακευτικών
εταιρειών να παρέχουν πληροφορίες οφείλονται στο γεγονός ότι η διάκριση µεταξύ
των εννοιών της διαφήµισης και της ενηµέρωσης δεν ερµηνεύεται οµοιόµορφα σε όλη
την Κοινότητα.

(5)

Οι διαφορές αυτές στην ερµηνεία των κοινοτικών κανόνων για τη διαφήµιση, όπως
και µεταξύ των εθνικών διατάξεων για την ενηµέρωση, έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στην οµοιόµορφη εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων για τη διαφήµιση και στην
αποτελεσµατικότητα των διατάξεων για τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν που
περιέχονται στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο
οδηγιών. Παρά το ότι οι εν λόγω κανόνες είναι πλήρως εναρµονισµένοι για να
εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας σε όλη την Κοινότητα,
ο στόχος αυτός υπονοµεύεται εάν επιτραπούν σηµαντικά αποκλίνοντες εθνικοί
κανόνες για τη διάδοση τέτοιου είδους βασικών πληροφοριών.

(6)

Τα διαφορετικά εθνικά µέτρα είναι, επίσης, πιθανόν να έχουν αντίκτυπο στη σωστή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των φαρµάκων, καθώς η δυνατότητα που έχουν οι
κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας ενός φαρµάκου για την παροχή πληροφοριών
σχετικά µε το φάρµακο δεν είναι η ίδια σε όλα τα κράτη µέλη, ενώ οι πληροφορίες
που παρέχονται σε ένα κράτος µέλος είναι πιθανόν να έχουν συνέπειες σε άλλα κράτη
µέλη. Ο αντίκτυπος αυτός θα είναι µεγαλύτερος στην περίπτωση φαρµάκων για τα
οποία οι διαθέσιµες πληροφορίες (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και
φύλλο οδηγιών) είναι εναρµονισµένες σε κοινοτικό επίπεδο. Συµπεριλαµβάνονται τα
φάρµακα που είναι εγκεκριµένα από τα κράτη µέλη δυνάµει του πλαισίου της
αµοιβαίας αναγνώρισης του κεφαλαίου IV του τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

(7)

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω και της τεχνολογικής προόδου ως προς τα
σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και του γεγονότος ότι οι ασθενείς σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται όλο και πιο ενεργοί πολίτες όσον αφορά την υγειονοµική
περίθαλψη, είναι ανάγκη να τροποποιηθεί η υπάρχουσα νοµοθεσία για να µειωθούν οι
διαφορές ως προς την πρόσβαση στην ενηµέρωση και για να εξασφαλιστεί καλής
ποιότητας, αντικειµενική, αξιόπιστη και µη διαφηµιστικής φύσης ενηµέρωση σχετικά
µε τα φάρµακα.

(8)

Οι εθνικές αρµόδιες αρχές και οι επαγγελµατίες του τοµέα υγείας πρέπει να
εξακολουθήσουν να είναι σηµαντικές πηγές ενηµέρωσης σχετικά µε τα φάρµακα για
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το ευρύ κοινό. Τα κράτη µέλη πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε
πληροφορίες υψηλής ποιότητας µέσω των κατάλληλων διαύλων. Οι κάτοχοι άδειας
κυκλοφορίας µπορεί να είναι πολύτιµη πηγή πληροφοριών µη διαφηµιστικής φύσης
σχετικά µε τα φάρµακά τους. Η παρούσα οδηγία πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσει ένα
νοµικό πλαίσιο για την παροχή συγκεκριµένων πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά
µε τα φάρµακα από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας. Η απαγόρευση της
διαφήµισης που απευθύνεται στο ευρύ κοινό σχετικά µε φάρµακα που χορηγούνται
µόνο µε ιατρική συνταγή πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ.

EL

(9)

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, είναι σκόπιµο να περιοριστεί το πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας στα φάρµακα που χορηγούνται µόνο µε ιατρική
συνταγή, διότι οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες επιτρέπουν, υπό ορισµένες
προϋποθέσεις, τη διαφήµιση που απευθύνεται στο κοινό και αφορά φάρµακα για τα
οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.

(10)

Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για να εξασφαλιστεί ότι µπορούν να παρέχονται µόνο
υψηλής ποιότητας πληροφορίες, µη διαφηµιστικής φύσης, για τα οφέλη και τους
κινδύνους από φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η ενηµέρωση
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών κατά τρόπο
ώστε να αποκτήσουν οι ασθενείς περισσότερα δικαιώµατα, οι επιλογές τους να
γίνονται βάσει ενηµέρωσης και να ενισχυθεί η ορθολογική χρήση των φαρµάκων.
Συνεπώς, οποιαδήποτε παροχή πληροφοριών στο κοινό για φάρµακα που χορηγούνται
µόνο µε ιατρική συνταγή πρέπει να συµµορφώνεται µε ορισµένα ποιοτικά κριτήρια.

(11)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν µόνον υψηλής
ποιότητας πληροφορίες και για να υπάρξει διάκριση µεταξύ των πληροφοριών µη
διαφηµιστικής φύσης από τη διαφήµιση, πρέπει να καθοριστούν τα είδη πληροφοριών
που µπορούν να παρέχονται. Είναι σκόπιµο να επιτραπεί στους κατόχους άδειας
κυκλοφορίας να διαχέουν το περιεχόµενο των εγκεκριµένων περιλήψεων των
χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών, δηλαδή να παρέχουν
ενηµέρωση συµβατή µε τα εν λόγω έγγραφα χωρίς να υπερβαίνουν τα βασικά
στοιχεία τους, καθώς και άλλες σαφώς καθορισµένες πληροφορίες σχετικά µε το
φάρµακο.

(12)

Η παροχή πληροφοριών στο κοινό για φάρµακα που χορηγούνται µόνο µε ιατρική
συνταγή
πρέπει
να
γίνεται
µέσω
ειδικών
διαύλων
επικοινωνίας,
συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου και έντυπων δηµοσιεύσεων για την υγεία, για
να αποφευχθεί το ενδεχόµενο υπονόµευσης της αποτελεσµατικότητας της
απαγόρευσης της διαφήµισης από µη ζητηθείσα παροχή πληροφοριών στο κοινό.
Όταν οι πληροφορίες παρέχονται µέσω της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, οι
ασθενείς δεν προστατεύονται από µη ζητηθείσα πληροφόρηση και η παροχή τέτοιου
είδους πληροφοριών δεν πρέπει να επιτρέπεται.

(13)

Το διαδίκτυο έχει µεγάλη σηµασία σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών στους
ασθενείς και η σπουδαιότητά του αυξάνει. Το διαδίκτυο επιτρέπει σχεδόν απεριόριστη
πρόσβαση σε πληροφορίες, ανεξάρτητα από εθνικά σύνορα. Πρέπει να καθοριστούν
συγκεκριµένοι κανόνες για την παρακολούθηση των δικτυακών τόπων, ώστε να
λαµβάνεται υπόψη η διασυνοριακή φύση των πληροφοριών που παρέχονται µέσω
διαδικτύου και να καθίσταται δυνατή η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών.
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(14)

Η παρακολούθηση των πληροφοριών για φάρµακα που χορηγούνται µόνο µε ιατρική
συνταγή πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας παρέχουν µόνο τις
πληροφορίες που συµµορφώνονται µε την οδηγία 2001/83/ΕΚ. Τα κράτη µέλη πρέπει
να θεσπίζουν κανόνες για την εφαρµογή αποτελεσµατικών µηχανισµών
παρακολούθησης και για την αποτελεσµατική επιβολή της νοµοθεσίας σε περιπτώσεις
µη συµµόρφωσης. H παρακολούθηση πρέπει να βασίζεται στον έλεγχο των
πληροφοριών πριν από την παροχή τους, εκτός εάν το περιεχόµενο των πληροφοριών
έχει ήδη συµφωνηθεί από τις αρµόδιες αρχές ή εάν εφαρµόζεται διαφορετικός
µηχανισµός για να εξασφαλιστεί ισότιµο επίπεδο επαρκούς και αποτελεσµατικής
παρακολούθησης.

(15)

∆εδοµένου ότι η παρούσα οδηγία εισάγει, για πρώτη φορά, εναρµονισµένους κανόνες
για την παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά µε φάρµακα για τα οποία απαιτείται
ιατρική συνταγή, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την εφαρµογή της οδηγίας ως
προς αυτό το σηµείο και να εξετάσει κατά πόσο είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί πέντε
χρόνια µετά την έναρξη ισχύος της. Πρέπει, επίσης, να προβλεφθεί διάταξη για την
κατάρτιση κατευθυντήριων γραµµών από την Επιτροπή, οι οποίες θα βασίζονται στην
πείρα των κρατών µελών από την παρακολούθηση της παροχής πληροφοριών.

(16)

∆εδοµένου ότι o στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η εναρµόνιση των κανόνων
για την ενηµέρωση σχετικά µε φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή σε
όλη την Κοινότητα, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και,
εποµένως, µπορεί να επιτευχθεί πληρέστερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
δύναται να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,
του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη αυτού του στόχου,

(17)

Η οδηγία 2001/83/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Η οδηγία 2001/83/EΚ τροποποιείται ως εξής:
(1)

Το άρθρο 86 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. ∆εν καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο:
- η επισήµανση και τα συνοδευτικά φύλλα οδηγιών που υπόκεινται στις διατάξεις
του τίτλου V·
- οι πραγµατολογικές, πληροφοριακές ανακοινώσεις και το υλικό αναφοράς που
αφορούν, για παράδειγµα, τις αλλαγές συσκευασίας, τις προειδοποιήσεις σχετικά µε
τις ανεπιθύµητες ενέργειες στο πλαίσιο των γενικών προφυλάξεων για τα φάρµακα,
καθώς και τους καταλόγους πώλησης και τους καταλόγους τιµών, εφόσον δεν
περιέχουν κανένα ισχυρισµό για το προϊόν·
- οι πληροφορίες σχετικά µε την ανθρώπινη υγεία ή τις ανθρώπινες νόσους, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν γίνεται καµία αναφορά, ούτε καν έµµεση, σε κάποιο φάρµακο·
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- οι πληροφορίες από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας προς το κοινό σχετικά µε
φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, οι οποίες υπόκεινται στις
διατάξεις του τίτλου VIIIα».
(2)

Το άρθρο 88 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται στις εκστρατείες
εµβολιασµού και σε άλλες εκστρατείες για τη δηµόσια υγεία που διενεργεί ο τοµέας
των επαγγελµατιών της υγείας και οι οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών.»·

(3)

∆ιαγράφεται η επικεφαλίδα «ΤΙΤΛΟΣ VIIIα» «Πληροφόρηση και διαφήµιση».

(4)

Το άρθρο 88α διαγράφεται.

(5)

Παρεµβάλλεται ο ακόλουθος Τίτλος VIIIα µετά το άρθρο 100:
«Τίτλος VIIIα – Ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε φάρµακα για τα οποία απαιτείται
ιατρική συνταγή
Άρθρο 100α
1.
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας να παρέχει στο
ευρύ κοινό ή σε επιµέρους πρόσωπα, είτε άµεσα είτε έµµεσα είτε µέσω τρίτου,
πληροφορίες σχετικά µε εγκεκριµένα φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική
συνταγή υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος τίτλου. Τέτοιου είδους πληροφορίες δεν θεωρούνται διαφήµιση για τους
σκοπούς της εφαρµογής του τίτλου VIII.
2. O παρών τίτλος δεν καλύπτει τα ακόλουθα:
α)
πληροφορίες σχετικά µε την ανθρώπινη υγεία ή τις νόσους, εφόσον δεν γίνεται
καµία αναφορά, ούτε καν έµµεση, σε κάποιο φάρµακο·
β)
το υλικό που παρέχεται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας σε επαγγελµατίες
του τοµέα της υγείας για διανοµή στους ασθενείς.
Άρθρο 100β
Τα ακόλουθα είδη πληροφοριών σχετικά µε εγκεκριµένα φάρµακα για τα οποία
απαιτείται ιατρική συνταγή µπορούν να παρέχονται από τον κάτοχο άδειας
κυκλοφορίας στο κοινό ή σε επιµέρους πρόσωπα:

EL

(α)

η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, η επισήµανση και το
φύλλο οδηγιών του φαρµάκου, όπως εγκρίθηκαν από τις αρµόδιες αρχές,
και η έκθεση αξιολόγησης την οποία καταρτίζουν οι αρµόδιες αρχές, υπό
τη µορφή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό·

(β)

πληροφορίες που δεν υπερβαίνουν τα στοιχεία της περίληψης των
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήµανσης και του φύλλου
οδηγιών του φαρµάκου, καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης την οποία
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καταρτίζουν οι αρµόδιες αρχές, υπό τη µορφή στην οποία έχει πρόσβαση
το κοινό, αλλά τα παρουσιάζουν µε διαφορετικό τρόπο·
(γ)

πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του φαρµάκου, τις τιµές
και πραγµατολογικές, πληροφοριακές ανακοινώσεις και υλικό αναφοράς
που αφορά, για παράδειγµα, αλλαγές στη συσκευασία ή προειδοποιήσεις
για ανεπιθύµητες ενέργειες·

(δ)

ιατρικές πληροφορίες, σχετικές µε το προϊόν, για µη παρεµβατικές
επιστηµονικές µελέτες, ή µέτρα που συνοδεύουν την πρόληψη και τη
θεραπευτική αγωγή, ή πληροφορίες που παρουσιάζουν το φάρµακο στο
πλαίσιο της προς αποφυγή ή προς θεραπεία πάθησης.

Άρθρο 100γ
Πληροφορίες σχετικά µε εγκεκριµένα φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική
συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε
επιµέρους πρόσωπα, δεν καθίστανται διαθέσιµες στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο:
Καθίστανται διαθέσιµες µόνο µέσω των ακόλουθων διαύλων:
(α)

έντυπες δηµοσιεύσεις για την υγεία, όπως ορίζονται από το κράτος µέλος
δηµοσίευσης, αποκλειοµένου ανεπιθύµητου υλικού που διανέµεται
ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιµέρους πρόσωπα·

(β)

δικτυακοί τόποι για φάρµακα, αποκλειοµένου ανεπιθύµητου υλικού που
διανέµεται ενεργά στο ευρύ κοινό σε επιµέρους πρόσωπα·

(γ)

γραπτές απαντήσεις σε αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών
οιουδήποτε προσώπου.

Άρθρο 100δ
1.
Το περιεχόµενο και η παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά µε εγκεκριµένα
φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, οι οποίες παρέχονται από τον
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο ευρύ κοινό ή σε επιµέρους πρόσωπα, πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

EL

α)

είναι αντικειµενικές και αµερόληπτες· συγκεκριµένα, εάν οι πληροφορίες
αφορούν τα οφέλη από ένα φάρµακο, αναφέρονται επίσης και οι σχετικοί
κίνδυνοι·

β)

λαµβάνουν υπόψη τις γενικές ανάγκες και προσδοκίες των ασθενών·

γ)

βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, είναι επαληθεύσιµες και
περιλαµβάνουν δήλωση για το επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων·

δ)

επικαιροποιούνται και περιλαµβάνουν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης ή
την τελευταία ενηµέρωση των πληροφοριών·

ε)

είναι αξιόπιστες, πραγµατολογικά ορθές και µη παραπλανητικές·

στ)

είναι κατανοητές για το ευρύ κοινό ή επιµέρους πρόσωπα·
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2.

3.

ζ)

αναφέρουν σαφώς την πηγή των πληροφοριών καθώς και το συντάκτη
και παρέχουν παραποµπές στα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι
πληροφορίες·

η)

δεν έρχονται σε αντίθεση µε την περίληψη των χαρακτηριστικών του
προϊόντος, την επισήµανση και το φύλλο οδηγιών του φαρµάκου, όπως
αυτό έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν:
α)

δήλωση σύµφωνα µε την οποία το εν λόγω φάρµακο είναι διαθέσιµο
µόνο µε ιατρική συνταγή και ότι οι οδηγίες χρήσης αναγράφονται στο
φύλλο οδηγιών ή στην εξωτερική συσκευασία, ανάλογα µε την
περίπτωση·

β)

δήλωση σύµφωνα µε την οποία οι πληροφορίες έχουν σκοπό να
υποστηρίξουν, όχι να αντικαταστήσουν, τη σχέση µεταξύ ασθενούς και
επαγγελµατιών του τοµέα υγείας και ότι ο ασθενής πρέπει να έρθει σε
επαφή µε έναν επαγγελµατία του τοµέα υγείας εάν χρειάζεται
διευκρίνιση για τις παρεχόµενες πληροφορίες·

γ)

δήλωση σύµφωνα µε την οποία οι πληροφορίες παρέχονται από έναν
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας·

δ)

διεύθυνση ταχυδροµείου ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που επιτρέπει
στους ενδιαφερόµενους να αποστείλουν τα σχόλιά τους στον κάτοχο της
άδειας κυκλοφορίας.

Οι πληροφορίες δεν περιλαµβάνουν:
α)

συγκρίσεις µεταξύ φαρµάκων·

β)

κανένα υλικό από όσα αναφέρονται στο άρθρο 90.

4.
Η Επιτροπή λαµβάνει τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
παραγράφων 1, 2 και 3.
Τα µέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας µε τη συµπλήρωσή της, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική
διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 121 παράγραφος 2α.»
Άρθρο 100ε
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δικτυακοί τόποι των κατόχων άδειας
κυκλοφορίας στους οποίους προβάλλονται οι πληροφορίες για φάρµακα για τα οποία
απαιτείται ιατρική συνταγή αναπαράγουν την περίληψη των χαρακτηριστικών του
προϊόντος και το φύλλο οδηγιών του εν λόγω φαρµάκου στις επίσηµες γλώσσες των
κρατών µελών στις οποίες έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.
2.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αιτήσεις ενός προσώπου προς έναν κάτοχο
άδειας κυκλοφορίας για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε ένα φάρµακο για το
οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή µπορούν να συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες
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γλώσσες της Κοινότητας οι οποίες είναι επίσηµες γλώσσες των κρατών µελών στα
οποία έχει άδεια κυκλοφορίας το φάρµακο. Η απάντηση συντάσσεται στη γλώσσα
του αιτήµατος.
Άρθρο 100στ
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας καθιστούν τις
παρεχόµενες πληροφορίες διαθέσιµες στα άτοµα µε αναπηρίες, χωρίς να
επιβαρύνεται δυσανάλογα ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας.
2.
Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά µε ένα φάρµακο,
οι οποίες παρέχονται από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας στο διαδίκτυο, οι
δικτυακοί τόποι που περιέχουν τις πληροφορίες συµµορφώνονται µε τις
κατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό που έχουν
οριστεί από την Κοινοπραξία Παγκόσµιου Ιστού (W3C), έκδοση 1.0, επίπεδο Α. Η
Επιτροπή δηµοσιοποιεί αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές.
Η Επιτροπή δύναται να προσαρµόζει την παρούσα παράγραφο κατά τρόπο ώστε να
λαµβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος. Το παρόν µέτρο, που αποσκοπεί στην
τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται σύµφωνα µε
την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 121
παράγραφος 2α.
Άρθρο 100ζ
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται επαρκείς και αποτελεσµατικές
µέθοδοι παρακολούθησης για την αποφυγή κατάχρησης όταν παρέχονται
πληροφορίες για εγκεκριµένα φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή από
τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας στο κοινό ή σε επιµέρους πρόσωπα.
Τέτοιες µέθοδοι βασίζονται στον έλεγχο των πληροφοριών πριν από την παροχή
τους, εκτός εάν
- το περιεχόµενο των πληροφοριών έχει ήδη εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές· ή
- παρόµοιου επιπέδου επαρκής και αποτελεσµατική παρακολούθηση εξασφαλίζεται
µέσω διαφορετικού µηχανισµού.
Στις µεθόδους µπορεί να περιλαµβάνεται εκούσιος έλεγχος των πληροφοριών
σχετικά µε φάρµακα από οργανισµούς αυτορρύθµισης ή συρρύθµισης και η
προσφυγή σε τέτοιους οργανισµούς, εφόσον υπάρχουν διαδικασίες ενώπιον των
οργανισµών αυτών πέραν των δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που
υφίστανται στα κράτη µέλη.
2. Η Επιτροπή καταρτίζει, αφού διαβουλευτεί µε τα κράτη µέλη, κατευθυντήριες
γραµµές σχετικά µε τις πληροφορίες που επιτρέπονται βάσει του παρόντος τίτλου
και συµπεριλαµβάνει κώδικα δεοντολογίας για τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας
που παρέχουν πληροφορίες στο ευρύ κοινό ή σε επιµέρους πρόσωπα σχετικά µε
εγκεκριµένα φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η Επιτροπή
καταρτίζει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές µε την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας και τις επικαιροποιεί τακτικά βάσει της αποκτηθείσας εµπειρίας.
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Άρθρο 100η
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας
καταχωρίζουν τους δικτυακούς τόπους που περιέχουν πληροφορίες για φάρµακα
στις αρµόδιες εθνικές αρχές του κράτους µέλους µε τον εθνικό τοµέα ανώτατου
επιπέδου (κωδικό χώρας) που χρησιµοποιεί ο εν λόγω δικτυακός τόπος, προτού τον
καταστήσουν διαθέσιµο στο κοινό. Στην περίπτωση που ο δικτυακός τόπος δεν
χρησιµοποιεί χώρο (domain) ανώτατου επιπέδου µε κωδικό χώρας, τότε ο κάτοχος
της άδειας κυκλοφορίας επιλέγει το κράτος µέλος στο οποίο θα καταχωρίσει το
δικτυακό τόπο.
Μετά την καταχώριση του δικτυακού τόπου, οι πληροφορίες για ένα φάρµακο που
περιέχονται στον εν λόγω δικτυακό τόπο µπορούν να παρέχονται από τον κάτοχο της
άδειας κυκλοφορίας σε άλλους δικτυακούς τόπους της Κοινότητας, εφόσον το
περιεχόµενο είναι ταυτόσηµο.
2.
Οι δικτυακοί τόποι που καταχωρίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν
περιέχουν συνδέσµους για άλλους δικτυακούς τόπους του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας, εκτός εάν αυτοί έχουν επίσης καταχωριστεί σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο. Στους εν λόγω δικτυακούς τόπους προσδιορίζεται η αρµόδια αρχή που
χορήγησε την άδεια κυκλοφορίας και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο.
Οι δικτυακοί τόποι που έχουν καταχωριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν
επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπων που έχουν πρόσβαση στους εν λόγω
δικτυακούς τόπους ούτε την προβολή σε αυτούς ανεπιθύµητου υλικού που
διανέµεται ενεργά στο ευρύ κοινό ή σε επιµέρους πρόσωπα. Οι εν λόγω δικτυακοί
τόποι δεν περιέχουν διαδικτυακή τηλεόραση.
3.
Το κράτος µέλος στο οποίο έχει καταχωριστεί ο δικτυακός τόπος είναι
υπεύθυνο για την παρακολούθηση του περιεχοµένου που εµφανίζεται στον εν λόγω
δικτυακό τόπο.
4.
Τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν κανένα µέτρο σχετικά µε το περιεχόµενο ενός
δικτυακού τόπου στον οποίο αναπαράγεται δικτυακός τόπος ο οποίος έχει
καταχωριστεί στις εθνικές αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους, εκτός εάν ισχύουν
οι εξής λόγοι:
α)
Εάν ένα κράτος µέλος έχει λόγους να αµφιβάλει για την ορθότητα της
µετάφρασης των αναπαραγόµενων πληροφοριών, µπορεί να ζητήσει από έναν
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας να παράσχει πιστοποιηµένη µετάφραση των
πληροφοριών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο που έχει καταχωριστεί στην εθνική
αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους.
β)
Εάν ένα κράτος µέλος έχει λόγους να αµφιβάλει για το εάν οι πληροφορίες που
παρέχονται στο δικτυακό τόπο που έχει καταχωριστεί στις εθνικές αρµόδιες αρχές
άλλου κράτους µέλους συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του παρόντος τίτλου,
ενηµερώνει το εν λόγω κράτος µέλος για τους λόγους των αµφιβολιών του. Τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να καταλήξουν σε
συµφωνία. Εάν αποτύχουν να συµφωνήσουν εντός δύο µηνών, η υπόθεση
παραπέµπεται στην επιτροπή φαρµακευτικής επιτροπής µε την απόφαση
75/320/EΟΚ. Οποιαδήποτε µέτρα κριθούν αναγκαία θεσπίζονται ύστερα από
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γνωµοδότηση της προαναφερθείσας επιτροπής. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη
τις γνώµες που διατυπώνει η φαρµακευτική επιτροπή και την ενηµερώνουν για τον
τρόπο µε τον οποίο έλαβαν υπόψη τη γνώµη της.
5.
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας που έχουν
καταχωρίσει δικτυακούς τόπους σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 να
συµπεριλαµβάνουν δήλωση, στον εν λόγω δικτυακό τόπο, στην οποία διευκρινίζουν
ότι ο δικτυακός τόπος έχει καταχωριστεί και υπόκειται σε παρακολούθηση σύµφωνα
µε την παρούσα οδηγία. Στη δήλωση αναφέρεται η εθνική αρχή που είναι αρµόδια
για την παρακολούθηση του δικτυακού τόπου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι το γεγονός
ότι ο δικτυακός τόπος παρακολουθείται δεν σηµαίνει, κατ’ ανάγκη ότι όλες οι
πληροφορίες στο δικτυακό τόπο είναι εκ των προτέρων εγκεκριµένες.
Άρθρο 100θ
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος τίτλου και ότι θεσπίζονται επαρκή και
αποτελεσµατικά µέτρα για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
µε τις εν λόγω διατάξεις. Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν τα εξής:
α)

τον καθορισµό των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση
παραβίασης των διατάξεων για την εφαρµογή του παρόντος τίτλου·

β)

την υποχρέωση
συµµόρφωσης·

γ)

τη µεταβίβαση εξουσιών στα δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές ώστε να
διατάσσουν την παύση της παροχής πληροφοριών που δεν
συµµορφώνονται µε τον παρόντα τίτλο ή, εάν τέτοιου είδους
πληροφορίες δεν έχουν ακόµη παρασχεθεί αλλά η επίκειται η παροχή
τους, να διατάσσουν την απαγόρευση της παροχής αυτών των
πληροφοριών.

επιβολής

κυρώσεων

για

τις

περιπτώσεις

µη

2.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1
µπορούν να λαµβάνονται στο πλαίσιο µιας συνοπτικής διαδικασίας µε προσωρινά
αποτελέσµατα ή µε οριστικά αποτελέσµατα.
Άρθρο 100ι
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, µέσω της
επιστηµονικής υπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 1:
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α)

διατηρούν διαθέσιµο για τις αρχές ή τους φορείς που είναι αρµόδιοι για
την παρακολούθηση των πληροφοριών για τα φάρµακα, ένα δείγµα όλων
των πληροφοριών που έχουν δηµοσιοποιήσει δυνάµει του παρόντος
τίτλου και στοιχεία για τον όγκο, µαζί µε δήλωση στην οποία
αναφέρονται τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονταν οι πληροφορίες, η
µέθοδος µε την οποία παρασχέθηκαν και η ηµεροµηνία της πρώτης
παροχής των πληροφοριών,

β)

εξασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση για τα φάρµακα που πραγµατοποιείται
από την επιχείρησή τους είναι σύµφωνη µε τα όσα ορίζει ο παρών τίτλος,
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γ)

παρέχουν στις αρχές ή τα όργανα που είναι επιφορτισµένα µε την
παρακολούθηση των πληροφοριών για τα φάρµακα τις πληροφορίες και
τη συνδροµή που αυτά απαιτούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

δ)

µεριµνούν για την άµεση και πλήρη τήρηση των αποφάσεων των αρχών
ή των οργάνων που είναι επιφορτισµένα µε την παρακολούθηση των
πληροφοριών για τα φάρµακα.

Άρθρο 100ια
Οι πληροφορίες για οµοιοπαθητικά φάρµακα που µνηµονεύονται στο άρθρο 14
παράγραφος 1 και τα οποία χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή υπόκεινται στις
διατάξεις του παρόντος τίτλου.
Άρθρο 100ιβ
Η Επιτροπή δηµοσιεύει το αργότερο έως [παρεµβάλλεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία
πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της τροποποιητικής οδηγίας] έκθεση για τα
αποτελέσµατα της εφαρµογής του παρόντος τίτλου και, επιπλέον, αξιολογεί την
ανάγκη επανεξέτασης της πράξης. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.»
Άρθρο 2
1.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο
στις [12 µήνες µετά τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα· η ακριβής ηµεροµηνία
παρεµβάλλεται τη στιγµή της δηµοσίευσης]. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το
κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των
διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

2.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
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Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
1.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Κανονισµός για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα
φάρµακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 και οδηγία για την τροποποίηση, όσον αφορά την ενηµέρωση του
κοινού σχετικά µε τα φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, της οδηγίας
2001/83/ΕΚ (CLWP 2008/ENTR/024· αποτελεί µέρος του νοµοθετικού προγράµµατος και
του προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής για το 2008, στο πλαίσιο του παραρτήµατος 1
Πρωτοβουλίες Στρατηγικής και Προτεραιότητας)10.
Σηµείωση:
Το νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο προτείνεται µε βάση το γεγονός ότι στην προς έγκριση
νοµοθετική πρόταση προβλέπεται, εφόσον εγκριθεί, ότι οι ειδικές δραστηριότητες
ενηµέρωσης των κατόχων άδειας κυκλοφορίας για φάρµακα για τα οποία έχει χορηγηθεί
άδεια µε κεντρική διαδικασία και για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, υπόκεινται σε
καταβολή τελών στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ). Η νοµοθετική πρόταση
προβλέπει την προσθήκη νέων άρθρων 20α και 20β στον ισχύοντα κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
726/2004, ορίζοντας σε ένα από τα εδάφιά του ότι «η υποβολή πληροφοριών στον Οργανισµό
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υπόκειται στην καταβολή τέλους, σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 297/95.»
Ο ΕΜΕΑ επιφορτίζεται µε την έκδοση γνωµοδοτήσεων σχετικά µε την ενηµέρωση του
κοινού για τα φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Για το σκοπό αυτό, το
άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 τροποποιείται.
Το νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο προτείνει να ανακτηθεί, µέσω της καταβολής τελών, το
σύνολο των δαπανών που συνδέονται µε δραστηριότητες οι οποίες προκύπτουν από τη
νοµοθετική πρόταση. Με βάση τα ανωτέρω, ο υπολογισµός που διενεργήθηκε οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι οι προτάσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντικές δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό (βλέπε το παράρτηµα του παρόντος νοµοθετικού
δηµοσιονοµικού δελτίου).
2.

ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆

Τοµέας (-είς) δραστηριότητας και σχετική (-ές) δραστηριότητα (-ες):
Τοµέας (-είς) πολιτικής: Εσωτερική αγορά (άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ).
∆ραστηριότητες:
• Προαγωγή της δηµόσιας υγείας σε ολόκληρη την Κοινότητα µέσω της θέσπισης
εναρµονισµένων κανόνων σχετικά µε την ενηµέρωση για τα φάρµακα για τα
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή·

10
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http://ec.europa.eu/atwork/programmes/docs/clwp2008_en.pdf (βλέπε σελίδα 20).
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• Στήριξη της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στο φαρµακευτικό τοµέα·
3.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1.

Γραµµές του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους:
02.030201 – Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων — Επιδότηση στο πλαίσιο των
τίτλων 1 και 2
02.030202 – Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων — Επιδότηση στο πλαίσιο του
τίτλου 3

3.2.

∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων:

Εκτιµάται ότι οι προτάσεις σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού για τα φάρµακα για τα
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή θα αρχίσουν να εφαρµόζονται στα τέλη του 2011 (έτος
«n»). Ο υπολογισµός που έχει πραγµατοποιηθεί στο παράρτηµα αφορά την περίοδο 20112016.
3.3.

∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά:
Γραµµή
προϋπολ
ογισµού

Είδος δαπάνης

Νέα

Συνεισφορά
ΕΖΕΣ

Συνεισφορές
υποψήφιων
χωρών

Τοµέας
δηµοσιονοµι
κών
προοπτικών

02.03020
1

ΜΥ∆

∆ιαχωρι
ζόµενες

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αριθ. 1α

02.03020
2

ΜΥ∆

∆ιαχωρι
ζόµενες

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αριθ. 1α

4.

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ

4.1.

∆ηµοσιονοµικοί πόροι

4.1.1.

Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των
πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ)
εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Είδος δαπάνης

Τµήµα
αριθ.

Έτο
ςν

ν+5
και
ν + 1 ν + 2 ν + 3 ν + 4 επόµ
ενα

Σύνολο

Επιχειρησιακές δαπάνες11

11
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∆απάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx.
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Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων (ΠΑΥ)

∆.Υ.

α

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)

∆.Υ.

β
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∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς12
Τεχνική και διοικητική
βοήθεια (Μ∆Π)

∆.Υ.

γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Πιστώσεις
υποχρεώσεων

ανάληψης

Πιστώσεις πληρωµών

∆.Υ.

α+γ

∆.Υ.

β+γ

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς13
Ανθρώπινοι
πόροι
και
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π)

∆.Υ.

δ

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός
ανθρώπινων πόρων και
συναφών
δαπανών,
µη
περιλαµβανόµενες στο ποσό
αναφοράς (Μ∆Π)

∆.Υ.

ε

Συνολικές ενδεικτικές δηµοσιονοµικές δαπάνες της δράσης
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΥ,
περιλαµβανοµένων
των
δαπανών για ανθρώπινους
πόρους

∆.Υ.

α+γ
+δ
+ε

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΠ,
περιλαµβανοµένων
των
δαπανών για ανθρώπινους
πόρους

∆.Υ.

β+γ
+δ
+ε

4.1.2.

Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό
⌧

4.1.3.

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί των εσόδων
⌧

4.2.

Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό.

Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα (βλ. αναλυτικό
υπολογισµό στο παράρτηµα)

Ανθρώπινοι πόροι (ΙΠΑ) (περιλαµβανοµένων των µόνιµων υπαλλήλων και του
έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1.

Ετήσιες ανάγκες

12
13
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Έτος
2011

2012

2013

2014

2015

2016
και
επόµε
να

∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx.
∆απάνες Κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05.
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Σύνολο
πόρων

ανθρώπινων

5.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

5.1.

Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα

Οι ασθενείς έχουν αποκτήσει περισσότερα δικαιώµατα και είναι πλέον πιο προνοητικοί
χρήστες της υγειονοµικής περίθαλψης, αναζητώντας ολοένα και µεγαλύτερη ενηµέρωση
σχετικά µε τα φάρµακα και τις θεραπείες. Παρόλο που η οδηγία 2001/83/ΕΚ προβλέπει ένα
εναρµονισµένο πλαίσιο για τη διαφήµιση των φαρµάκων σε κοινοτικό επίπεδο, ούτε η οδηγία
2001/83/ΕΚ ούτε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 περιέχουν λεπτοµερείς διατάξεις
σχετικά µε την ενηµέρωση για τα φάρµακα. Κατά συνέπεια, η κοινοτική νοµοθεσία δεν
απαγορεύει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν δικές τους προσεγγίσεις.
Οι διαφορετικές ερµηνείες των κοινοτικών κανόνων και η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών
κανόνων και πρακτικών σχετικά µε την ενηµέρωση δηµιουργούν εµπόδια στην πρόσβαση
των ασθενών σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας, καθώς και στη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.
5.2.

Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε άλλα
δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατότητα συνέργειας

Με δεδοµένη την ισχύουσα εναρµονισµένη νοµοθεσία της ΕΕ για τη χορήγηση άδειας και
την εποπτεία όσον αφορά τα φάρµακα, πρέπει να υιοθετηθεί µια κοινή προσέγγιση στο θέµα
της παροχής ενηµέρωσης. Οι εναρµονισµένες διατάξεις θα επιτρέψουν στους πολίτες όλων
των κρατών µελών να έχουν πρόσβαση στο ίδιο είδος πληροφοριών. Αν το ζήτηµα
εξακολουθήσει να ρυθµίζεται µε εθνικούς κανόνες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγηθούµε
στη θέσπιση εθνικών κανόνων αντίθετων προς το πνεύµα της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα
φαρµακευτικά προϊόντα.
Οι εθνικοί κανόνες και πρακτικές όσον αφορά την ενηµέρωση ενδέχεται να οδηγήσουν σε
περιορισµούς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων κατά παράβαση του άρθρου 28
της συνθήκης ΕΚ, µε αρνητικές επιπτώσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς
φαρµακευτικών προϊόντων την οποία επιδιώκει το εναρµονισµένο νοµικό πλαίσιο για τα
φάρµακα.
5.3.

Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων)

Ο ουσιαστικός στόχος της πρότασης είναι η καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών της
ΕΕ και η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φαρµάκων για
ανθρώπινη χρήση. Με βάση τα ανωτέρω, οι ειδικοί στόχοι της πρότασης είναι:
• να δηµιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών από τους
κατόχους αδειών κυκλοφορίας στο ευρύ κοινό σχετικά µε τα φάρµακα που
χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή, µε σκοπό να αυξηθεί η ορθολογική χρήση
των φαρµάκων αυτών, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται ότι στο νοµοθετικό
πλαίσιο εξακολουθεί να προβλέπεται απαγόρευση της απευθείας διαφήµισης
στους καταναλωτές φαρµάκων που χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή.
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Αυτό θα επιτευχθεί µε τις εξής ενέργειες:
• Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας των παρεχόµενων πληροφοριών µέσω της
συνεκτικής εφαρµογής σαφώς καθορισµένων προτύπων σε ολόκληρη την
Κοινότητα.
• ∆υνατότητα παροχής των πληροφοριών µέσω διαύλων που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες και στις ικανότητες διαφορετικών ειδών ασθενών.
• Καµία επιβολή άσκοπων περιορισµών στην ικανότητα των κατόχων άδειας
κυκλοφορίας να παρέχουν, µε εύλογο τρόπο, αντικειµενικές και µη
διαφηµιστικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τους
κινδύνους των φαρµάκων τους.
• Εξασφάλιση της θέσπισης µέτρων παρακολούθησης και εκτέλεσης, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι πάροχοι πληροφοριών τηρούν τα κριτήρια ποιότητας και να
αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία.
5.4.

Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)
⌧

Κεντρική διαχείριση
⌧

έµµεσα µε ανάθεση σε:
⌧

⌧

οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε
το άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού

Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση
⌧

µε τα κράτη µέλη

Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (διευκρινίστε)
Παρατηρήσεις: Το κοινοτικό σύστηµα κανονιστικής ρύθµισης των φαρµάκων λειτουργεί ως
δίκτυο µεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (EMEA) και των
εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για τα φάρµακα. Οι αρµοδιότητες είναι συχνά
επιµερισµένες και ο ακριβής διαχωρισµός τους εξαρτάται από το αν ένα φάρµακο έχει
εγκριθεί µε κεντρική διαδικασία (µε την Επιτροπή να ενεργεί ως αρµόδια αρχή) ή µε εθνική
διαδικασία (τα κράτη µέλη παρέχουν τις αρµόδιες αρχές).
6.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6.1.

Σύστηµα παρακολούθησης

Η Επιτροπή έχει θεσπίσει µηχανισµούς για τη συνεργασία µε τα κράτη µέλη στον τοµέα της
παρακολούθησης της µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και, στο φαρµακευτικό τοµέα, η
φαρµακευτική επιτροπή που έχει ιδρύσει η Επιτροπή αποτελεί το κεντρικό φόρουµ
ανταλλαγής πληροφοριών για τέτοια θέµατα.
Ο ΕΜΕΑ πρέπει να συµβάλει στην εφαρµογή, µολονότι δεν θα απαιτείται επιστηµονική
αξιολόγηση των πληροφοριών.
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Όσον αφορά την εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιχειρησιακών στόχων, οι στόχοι αυτοί
µπορούν να αξιολογηθούν µε βάση:
• το βαθµό συµµόρφωσης µε τους κανόνες
• την παροχή πληροφοριών από τον κλάδο
• δείκτες χρησιµοποίησης αυτών των πληροφοριών
• την επίγνωση των ασθενών για την ύπαρξη αυτών των πληροφοριών
• τον υπολογισµό των συνεπειών της ενηµέρωσης για τη συµπεριφορά των
ασθενών και τα αποτελέσµατα της υγείας.
6.2.

Αξιολόγηση

6.2.1.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της εκτίµησης των επιπτώσεων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγµατοποίησαν
εκτενή διαβούλευση µε όλα τα σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη, χρησιµοποιώντας µια ευρεία
δέσµη µέσων επικοινωνίας. Πραγµατοποιήθηκαν δύο γενικές δηµόσιες διαβουλεύσεις µε
βάση το διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τα ελάχιστα πρότυπα διαβούλευσης της
Επιτροπής, και συµπληρώθηκαν µε έρευνες βάσει ερωτηµατολογίου και συνεντεύξεις µε
εκπροσώπους των κύριων οµάδων ενδιαφεροµένων. Συνεκτιµήθηκαν πλήρως τα σχόλια των
υπηρεσιών της Επιτροπής που προέκυψαν στη διάρκεια των διυπηρεσιακών συνεδριάσεων
της συντονιστικής οµάδας.
Η πρώτη επίσηµη δηµόσια διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο
του 2007 µε βάση σχέδιο έκθεσης για τις τρέχουσες πρακτικές, χωρίς να υποβληθούν, στο
στάδιο εκείνο, τυχόν πολιτικοί προσανατολισµοί ή προτάσεις.
Στη δεύτερη δηµόσια διαβούλευση, που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ Φεβρουαρίου και
Απριλίου 2008, συζητήθηκαν ειδικότερα οι βασικές ιδέες της επερχόµενης νοµοθετικής
πρότασης σχετικά µε την ενηµέρωση των ασθενών.
6.2.2.

Μέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση

Στον τοµέα της ενηµέρωσης των ασθενών υπάρχει εµπειρία σε επίπεδο κρατών µελών. Το
2006, η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών για τα φάρµακα, µε
σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τις πρακτικές που εφαρµόζουν, ιδίως όσον αφορά τις
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Οι πληροφορίες αυτές συµπληρώθηκαν µε
στοιχεία που συλλέχθηκαν µέσω ερωτηµατολογίου το οποίο καταρτίστηκε για την οµάδα
εργασίας «Ενηµέρωση των ασθενών» του φόρουµ για τα φάρµακα.
Το συµπέρασµα της έκθεσης ήταν ότι τα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει διαφορετικούς κανόνες
και πρακτικές όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. Αυτό θα αλλάξει µε την παροχή ενός
σαφούς πλαισίου που θα ορίζει το είδος των πληροφοριών που µπορούν να διαδίδονται, τους
διαύλους µέσω των οποίων µπορούν να διαδίδονται, καθώς και µε τη δηµιουργία µιας δέσµης
κριτηρίων ποιότητας που πρέπει να τηρούνται.
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Η εµπειρία από το ισχύον νοµικό πλαίσιο έχει δείξει, επίσης, ότι οι έννοιες της διαφήµισης
και της ενηµέρωσης δεν ερµηνεύονται συνεκτικά σε όλη την Κοινότητα, µε αποτέλεσµα να
περιορίζονται οι δυνατότητες των φαρµακευτικών εταιριών για παροχή πληροφοριών.
6.2.3.

Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων

Οι γενικοί στόχοι της φαρµακευτικής νοµοθεσίας της Κοινότητας είναι η εξασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φαρµάκων και η καλύτερη προστασία της
υγείας των πολιτών της ΕΕ. ∆εδοµένου ότι η οδηγία 2001/83/ΕΚ περιέχει τις υφιστάµενες
γενικές ρήτρες επανεξέτασης οι οποίες θα εφαρµόζονται για τις νέες διατάξεις, κάθε εκ των
υστέρων αξιολόγηση πρέπει, κατά συνέπεια, να περιλαµβάνει αυτές τις γενικές
επανεξετάσεις, ενώ κάθε εξωτερική µελέτη πρέπει να διεξάγεται στο ίδιο πλαίσιο.
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7.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων διαθέτει ειδικούς µηχανισµούς και διαδικασίες
δηµοσιονοµικού ελέγχου. Το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο περιλαµβάνει αντιπροσώπους
των κρατών µελών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίνει τον
προϋπολογισµό και τις εσωτερικές δηµοσιονοµικές διατάξεις. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο εξετάζει την εκτέλεση του προϋπολογισµού σε ετήσια βάση.
Όσον αφορά την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και λοιπών παράνοµων πράξεων,
εφαρµόζονται για τον EMEA χωρίς κανέναν περιορισµό οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999,
σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF). Επιπλέον, µια απόφαση σχετικά µε τη συνεργασία µε
την OLAF εκδόθηκε ήδη την 1η Ιουνίου 1999 (EMEA/D/15007/99).
Τέλος, το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας το οποίο εφαρµόζει ο Οργανισµός υποστηρίζει
τη συνεχή επανεξέταση. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πραγµατοποιούνται ετησίως
διάφοροι εσωτερικοί έλεγχοι.
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Παράρτηµα: αναλυτικός υπολογισµός
Εισαγωγή
Το νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο προτείνεται µε βάση το γεγονός ότι στην προς έγκριση
νοµοθετική πρόταση προβλέπεται ότι οι ειδικές δραστηριότητες ενηµέρωσης των κατόχων
άδειας κυκλοφορίας για φάρµακα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια µε κεντρική διαδικασία
και για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, υπόκεινται σε καταβολή τελών στον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ).
Το νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο και οι υπολογισµοί του παρόντος παραρτήµατος
δείχνουν ότι το σύνολο των δαπανών που συνδέονται µε δραστηριότητες οι οποίες
προκύπτουν από τη νοµοθετική πρόταση θα ανακτηθούν µέσω της καταβολής τελών. Με
βάση τα ανωτέρω, ο υπολογισµός του παρόντος παραρτήµατος οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι
νοµοθετικές προτάσεις σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού για τα φάρµακα για τα οποία
απαιτείται ιατρική συνταγή δεν αναµένεται να έχουν δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον
κοινοτικό προϋπολογισµό.
Ο προϋπολογισµός του ΕΜΕΑ το 2007 ήταν 163 εκατ. ευρώ. Η κοινοτική συνεισφορά
αυξήθηκε από 15,3 εκατ. ευρώ το 2000 σε 41 εκατ. ευρώ το 2007. Το υπόλοιπο της αύξησης
του προϋπολογισµού µε την πάροδο του χρόνου καλύφθηκε από τα τέλη που επέβαλε ο
ΕΜΕΑ στη φαρµακοβιοµηχανία (εκτιµάται ότι τα τέλη αυτά ισοδυναµούν µε το 77% των
συνολικών εσόδων το 2008 και επιβλήθηκαν βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 297/95 του
Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 312/2008 της Επιτροπής, της
3ης Απριλίου 2008). Τα έσοδα από την καταβολή τελών αναµένεται να αυξηθούν εκ νέου τα
προσεχή χρόνια παράλληλα µε τη γενική αύξηση του αριθµού των φαρµάκων που
εγκρίνονται µε κεντρική διαδικασία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, µε βάση τα έσοδα από τα τέλη,
ο προϋπολογισµός του ΕΜΕΑ παρουσιάζει πλεόνασµα τα τελευταία χρόνια και έχει
χρησιµοποιηθεί η δυνατότητα µεταφοράς. Πράγµατι, το 2006 καταγράφηκε πλεόνασµα
µεγαλύτερο των 8 εκατ. ευρώ.
Η νοµοθετική πρόταση προβλέπει ότι ο ΕΜΕΑ επιφορτίζεται µε την εποπτεία ειδικών
πληροφοριών για τα φάρµακα που εγκρίνονται µε κεντρική διαδικασία: Οι πληροφορίες για
τα φάρµακα σχετικά µε µη παρεµβατικές επιστηµονικές µελέτες ή συνοδευτικά µέτρα της
πρόληψης και της ιατρικής αγωγής ή οι πληροφορίες που παρουσιάζουν το φάρµακο στο
πλαίσιο της πάθησης που αναµένεται να προληφθεί ή να θεραπευτεί κοινοποιούνται στον
ΕΜΕΑ πριν από τη δηµοσίευσή τους στον Τύπο ή την ανάρτησή τους σε δικτυακό τόπο.
Η κοινοποίηση υπόκειται στην καταβολή τέλους σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
297/95. Η αξιολόγηση των πληροφοριών που υποβάλλονται διεξάγεται εξ ολοκλήρου από το
προσωπικό του ΕΜΕΑ. Λόγω του ότι οι δραστηριότητες του ΕΜΕΑ έχουν χαρακτήρα απλής
γνωµοδότησης και ότι η µεταγενέστερη παρακολούθηση διεξάγεται από τα κράτη µέλη, οι
διοικητικές διαδικασίες στο εσωτερικό του Οργανισµού δεν θα είναι επαχθείς.
Tο µέσο κόστος 1 ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) για µέλη του προσωπικού AD
του ΕΜΕΑ στο Λονδίνο, που έχει παρασχεθεί από τον EMEA (σχέδιο δαπανών 2007) έχει ως
εξής: Αµοιβές: 112.113 ευρώ και Αµοιβές και γενικά έξοδα: 161.708 ευρώ και αυτές είναι οι
δαπάνες προσωπικού που χρησιµοποιούνται για τους κατωτέρω υπολογισµούς.
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Τέλη που επιβάλλονται από τον ΕΜΕΑ στη φαρµακοβιοµηχανία
Όσον αφορά τα τέλη του ΕΜΕΑ, οι εκτιµήσεις έχουν ως εξής:
Επί του παρόντος περίπου 400 φάρµακα έχουν εγκριθεί µε κεντρική διαδικασία. Εκτιµάται
ότι το πρώτο έτος µετά την έναρξη ισχύος της προτεινόµενης οδηγίας θα υποβληθούν προς
γνωµοδότηση στον ΕΜΕΑ περίπου 100 κοινοποιήσεις πληροφοριών προς διάδοση στο κοινό.
Τα επόµενα χρόνια αναµένεται αύξηση των κοινοποιήσεων στον Οργανισµό. Τα τέλη που θα
επιβληθούν στη φαρµακοβιοµηχανία είναι κατ’ εκτίµηση 2.300 ευρώ. Mε βάση αυτές τις
εκτιµήσεις, τα πρόσθετα έσοδα για τον ΕΜΕΑ από τα τέλη ενηµέρωσης των ασθενών θα
είναι 230.000 ΕUR το πρώτο έτος και 345.000 ΕUR τα επόµενα έτη.
Κόστος για τον ΕΜΕΑ
Όπως προαναφέρθηκε, εκτιµάται ότι, το πρώτο έτος, ο Οργανισµός θα κληθεί να εξετάσει
100 κοινοποιήσεις που αφορούν γνωµοδότηση σχετικά µε πληροφορίες οι οποίες πρόκειται
να δοθούν στους ασθενείς για φάρµακα που έχουν εγκριθεί µε κεντρική διαδικασία. Μόλις οι
φαρµακευτικές εταιρείες εξοικειωθούν µε τη νέα διαδικασία, ο αριθµός αναµένεται να
αυξηθεί σε 150 κοινοποιήσεις.
Εκτιµάται ότι το συνολικό κόστος για τον ΕΜΕΑ αποτελείται από τις ετήσιες αποδοχές του
προσωπικού.
Με βάση τα εξής καθήκοντα:
– έλεγχος των πληροφοριών µε βάση τεκµηρίωση που έχει παρασχεθεί από τη
φαρµακευτική εταιρεία και µε βάση άλλες επιστηµονικές πληροφορίες,
– επαφές µε φαρµακευτικές εταιρείες αν χρειαστούν πρόσθετες πληροφορίες,
– εσωτερικές συζητήσεις,
– διοικητική διεκπεραίωση της κοινοποίησης (συµπεριλαµβανοµένης της σύνταξης της
γνωµοδότησης),
µπορεί να εκτιµηθεί ότι για την ολοκλήρωση του ελέγχου µιας αίτησης απαιτούνται 2,5
εργάσιµες ηµέρες.
Αν το έτος έχει 200 εργάσιµες ηµέρες και για µία αίτηση απαιτούνται 2,5 ηµέρες, ένα άτοµο
είναι σε θέση να χειριστεί 80 κοινοποιήσεις το χρόνο. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζονται 1,5
διοικητικοί υπάλληλοι το πρώτο έτος (100 κοινοποιήσεις) και 2 διοικητικοί υπάλληλοι τα
επόµενα έτη (150 κοινοποιήσεις).
Tο µέσο κόστος 1 ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) για µέλη του προσωπικού AD
του ΕΜΕΑ στο Λονδίνο, που έχει παρασχεθεί από τον EMEA (σχέδιο δαπανών 2007) έχει ως
εξής: Αµοιβές: 112.113 ευρώ και Αµοιβές και γενικά έξοδα: 161.708 ευρώ και αυτές είναι οι
δαπάνες προσωπικού που χρησιµοποιούνται για τους κατωτέρω υπολογισµούς.
∆εν θα υπάρξουν επιπλέον δαπάνες για εξέταση της βιβλιογραφίας από τον ΕΜΕΑ,
δεδοµένου ότι οι πληροφορίες για τους ασθενείς θα βασίζονται στην τεκµηρίωση που
παρέχουν, στην αίτησή τους, οι φαρµακευτικές εταιρείες. Θεωρείται επίσης ότι δεν θα
χρειαστούν εφάπαξ δαπάνες· δεδοµένου ότι ο ΕΜΕΑ διαθέτει ήδη πηγές πληροφοριών (δηλ.
επιστηµονικά περιοδικά και βάσεις δεδοµένων), είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα
υπάρχοντα συστήµατα ΤΠ για τον έλεγχο του περιεχοµένου των παρεχόµενων πληροφοριών.
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Επίπτωση στον προϋπολογισµό του ΕΜΕΑ
Η συνολική επίπτωση της νοµοθετικής πρότασης στον προϋπολογισµό του ΕΜΕΑ
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Με βάση την ανάγκη 1,5 ή 2 επιπλέον θέσεων,
αναµένεται να υπάρξει ελαφρά αρνητικό υπόλοιπο το πρώτο έτος και στη συνέχεια ελαφρά
θετικό υπόλοιπο τα µεταγενέστερα έτη.
Πίνακας: Επίπτωση στον προϋπολογισµό του ΕΜΕΑ14
∆απάνες
ΕΜΕΑ

Έτος 2011

Έτος 2012

Έτος 2013

Έτος 2014

Έτος 2015

Έτος 2016

Αριθµός
αιτήσεων που
υποβάλλονται

100

150

150

150

150

150

ΙΠΑ

1.5

2

2

2

2

2

242,562

323,416

323,416

323,416

323,416

323,416

230,000

345,000

345,000

345,000

345,000

345,000

21,584

21,584

21,584

21,584

21,584

Σύνολο
δαπανών
(=ετήσιες
αποδοχές)
(€)15
Έσοδα
τέλη16

από

Υπόλοιπο

14
15
16
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-12,562

Υπόθεση: θα σηµειωθεί αύξηση των αιτήσεων χωρίς επίπτωση στις δαπάνες του ΕΜΕΑ
Καλύπτει αποδοχές και γενικά έξοδα, 161.708 ευρώ/έτος
Τα τέλη για τη φαρµακευτική εταιρεία θα είναι 2.300 ευρώ.
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