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Τροποποιηµένη πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά την ενηµέρωση
του κοινού σχετικά µε τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση για τα οποία
απαιτείται ιατρική συνταγή και όσον αφορά τη φαρµακοεπαγρύπνηση

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Επιτροπή υποβάλλει τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα φάρµακα για τα
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Στην τροποποιηµένη πρόταση έχουν συµπεριληφθεί οι
τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και τις οποίες
έκανε δεκτές η Επιτροπή.
1.

IΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 10 ∆εκεµβρίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα
φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η εν λόγω πρόταση διαβιβάστηκε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στις 10 ∆εκεµβρίου 2008.
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 10 Ιουνίου 2009 και η
Επιτροπή των Περιφερειών στις 7 Οκτωβρίου 2009.
Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου σε πρώτη
ανάγνωση στις 24 Νοεµβρίου 2010.
2.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι γενικοί στόχοι πολιτικής των προτάσεων για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 συµφωνούν µε τους γενικότερους 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. Στην κατεύθυνση αυτή,
οι προτάσεις στοχεύουν συγκεκριµένα:
• να δηµιουργήσουν ένα σαφές πλαίσιο για τις πληροφορίες που παρέχουν οι κάτοχοι
αδειών κυκλοφορίας στο ευρύ κοινό σχετικά µε τα φάρµακα που χορηγούνται µόνο µε
ιατρική συνταγή µε σκοπό να ενθαρρυνθεί η ορθολογική χρήση των φαρµάκων αυτών,
ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι το νοµοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να απαγορεύει
την απευθείας διαφήµιση στους καταναλωτές φαρµάκων που χορηγούνται µόνο µε ιατρική
συνταγή.
Αυτό θα επιτευχθεί µε τις εξής ενέργειες:
• εξασφάλιση της παροχής πληροφοριών υψηλής ποιότητας µέσω της συνεκτικής
εφαρµογής σαφώς καθορισµένων προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ·
• δυνατότητα παροχής των πληροφοριών µέσω διαύλων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
και στις ικανότητες διαφορετικών κατηγοριών ασθενών.
• δυνατότητα για τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να παρέχουν κατανοητές,
αντικειµενικές και µη διαφηµιστικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά µε τα
πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους των φαρµάκων τους·
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• εξασφάλιση της θέσπισης µέτρων παρακολούθησης και επιβολής της εφαρµογής, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι πάροχοι πληροφοριών τηρούν τα κριτήρια ποιότητας και παράλληλα
να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία.
Η παρούσα τροποποιηµένη πρόταση συµφωνεί µε τους εν λόγω στόχους και ενισχύει
περαιτέρω τα δικαιώµατα των ασθενών. Ειδικότερα, οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας θα
έχουν την υποχρέωση, και όχι πλέον τη δυνατότητα, να καθιστούν διαθέσιµες ορισµένες
πληροφορίες, όπως η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών.
3.

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ

Στις 24 Noεµβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 12 τροπολογίες για την
πρόταση κανονισµού όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τα φάρµακα για τα
οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περισσότερες από τις
τροπολογίες του Κοινοβουλίου µπορούν να γίνου δεκτές εξ ολοκλήρου, κατ’ αρχήν ή εν
µέρει, επειδή συµφωνούν µε τους στόχους και το συνολικό πνεύµα της πρότασης.
Εποµένως, η Επιτροπή αποδέχεται πλήρως ή εν µέρει τις ακόλουθες τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
Η αιτιολογική σκέψη 1 τροποποιείται µε βάση την τροπολογία 1, που επισηµαίνει ότι στην
ανακοίνωση της Επιτροπής που διαβιβάστηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 σχετικά µε την
«Έκθεση για τις τρέχουσες πρακτικές όσον αφορά την ενηµέρωση των ασθενών σχετικά µε
τα φάρµακα» προβάλλεται η ανάγκη να γίνεται σαφέστερη διάκριση µεταξύ διαφήµισης και
ενηµέρωσης.
Η τροπολογία 2 προσδιορίζει στην αιτιολογική σκέψη 2 ότι ο σκοπός της εισαγωγής του νέου
τίτλου µε την οδηγία 2001/83/ΕΚ είναι να δοθεί έµφαση στα δικαιώµατα και στα συµφέροντα
των ασθενών.
Με βάση την τροπολογία 6, στο άρθρο 20β παράγραφος 1 προσδιορίζεται ότι παρά το
γεγονός ότι ο Οργανισµός ελέγχει τις πληροφορίες σχετικά µε τα φάρµακα που εγκρίνονται
µέσω της κεντρικής διαδικασίας πριν αυτές καταστούν διαθέσιµες, η παρακολούθηση των
πληροφοριών αποτελεί ευθύνη των κρατών µελών. Θεωρείται σκόπιµο να διασφαλιστεί µε
συνεκτικό τρόπο ότι ο Οργανισµός είναι επίσης υπεύθυνος για τον έλεγχο των πληροφοριών
που διατίθενται µέσω δικτυακών τόπων που έχουν καταχωριστεί στα κράτη µέλη.
Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις προκειµένου να αποσαφηνιστεί η λειτουργία του εν λόγω
ελεγκτικού µηχανισµού στην περίπτωση πληροφοριών που διατίθενται από δικτυακούς
τόπους που έχουν καταχωριστεί στα κράτη µέλη. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισµένα
κράτη µέλη έχουν εκφράσει την ανησυχία τους όσον αφορά τη συµµόρφωση των εν λόγω
διατάξεων προς το εθνικό τους σύνταγµα. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να ξεκινήσει διάλογο µε
τους ενδιαφεροµένους προκειµένου να εξεύρει κατάλληλες λύσεις που θα τηρούν απόλυτα
τους στόχους του κανονισµού.
Σύµφωνα µε την τροπολογία 7, στο άρθρο 20β παράγραφος 2 η λέξη «δηµοσιοποιηθούν»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «να τεθούν στη διάθεση των ενδιαφεροµένων» .
Η τροπολογία 9 προβλέπει, αφενός, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην
περίπτωση που ο Οργανισµός ζητήσει να γίνουν τροποποιήσεις στις πληροφορίες που έχουν
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υποβληθεί προς έλεγχο και, αφετέρου, την επιβολή τελών που θα πρέπει να είναι αναλογικά
προς τη συµπληρωµατική εργασία. ∆εδοµένου ότι η κανονική προθεσµία είναι 60 ηµέρες, η
επακόλουθη προθεσµία θα πρέπει να είναι 30 ηµέρες.
Με την τροπολογία 10 τροποποιείται το άρθρο 57 παράγραφος 1 όσον αφορά τη βάση
δεδοµένων EudraPharm και προβλέπεται ότι πρέπει να διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της
ΕΕ. Η τροποποίηση αυτή έχει ήδη γίνει στην εισαγωγική σελίδα της βάσης δεδοµένων· στις
υπόλοιπες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδοµένων θα είναι
διαθέσιµες στις γλώσσες των κρατών µελών στα οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία του
συγκεκριµένου φαρµάκου. Απεναντίας, δεν είναι πλέον απαραίτητη η διευκρίνιση ότι οι
παρεχόµενες πληροφορίες προορίζονται για κοινό µη ειδικών, επειδή ήδη προβλέπεται ότι οι
πληροφορίες θα πρέπει να διατυπώνονται µε κατάλληλο και κατανοητό τρόπο, σύµφωνα µε
το άρθρο 57.
Η τροπολογία 12 προβλέπει ότι η βάση δεδοµένων EudraPharm πρέπει να προωθηθεί ενεργά
στους ευρωπαίους πολίτες. Η προώθηση αυτή πρέπει να γίνει µέσω της ανάπτυξης της
ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για τα φάρµακα που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
1235/2010, η οποία θα αποτελεί το κεντρικό σηµείο πρόσβασης στις πληροφορίες για τα
φάρµακα. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι ενδεδειγµένο οι πληροφορίες που διατίθενται
στους δικτυακούς τόπους των κατόχων άδειας κυκλοφορίας να αναπαράγονται στη βάση
EudraPharm, επειδή πρόκειται για δηµόσια βάση δεδοµένων.
Φαρµακοεπαγρύπνηση
Εκτός από τις αλλαγές που έγιναν µε βάση τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενηµέρωση των ασθενών, η Επιτροπή
θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ορισµένες µικρής κλίµακας αλλαγές στον κανονισµό 726/2004
όσον αφορά τη φαρµακοεπαγρύπνηση.
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 726/2004 τροποποιήθηκε πρόσφατα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
1235/2010 για την αναθεώρηση του συστήµατος φαρµακοεπαγρύπνησης της ΕΕ. Ο
κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 έχει ως νοµική βάση το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο
γ) της ΣΛΕΕ· η τροποποιηµένη πρόταση πρέπει επίσης να βασίζεται στο άρθρο 168
παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. Ο κανονισµός (EΕ) αριθ. 1235/2010 ενισχύει
ουσιαστικά το νοµικό πλαίσιο για την παρακολούθηση των φαρµάκων στην ΕΕ. Ωστόσο, σε
συνέχεια των πρόσφατων περιστατικών όσον αφορά τη φαρµακοεπαγρύπνηση στην ΕΕ, η
Επιτροπή εντόπισε ορισµένους τοµείς στους οποίους µπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η
νοµοθεσία. Εποµένως:
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–

Ο νέος δηµόσιος κατάλογος φαρµάκων που υπόκεινται σε συµπληρωµατική
παρακολούθηση ο οποίος θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 δεν θα
περιλαµβάνει αναγκαστικά όλα τα φάρµακα που υπόκεινται σε µετεγκριτικές
προϋποθέσεις ασφάλειας· οι αρµόδιες αρχές πρέπει να κρίνουν, κατά περίπτωση, εάν
πρέπει να δηµοσιοποιούν το γεγονός ότι ορισµένα προϊόντα υπόκεινται σε
ενισχυµένη εποπτεία. Για να υπάρχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη διαφάνεια όσον
αφορά προϊόντα που υπόκεινται σε ειδική εποπτεία, το άρθρο 23 πρέπει να
τροποποιηθεί ώστε να συµπεριλαµβάνει µε συστηµατικό τρόπο τα φάρµακα που
υπόκεινται σε προϋποθέσεις και απαιτήσεις που άπτονται της ασφάλειας.

–

Το άρθρο 13 τροποποιείται και εισάγεται ένα νέο άρθρο 14β, ώστε η εκούσια
απόσυρση άδειας κυκλοφορίας ή προϊόντος από τον κάτοχο να µη µπορεί να
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δηµιουργήσει ζητήµατα ασφάλειας που δεν αντιµετωπίζονται στην ΕΕ, µέσω της
διευκρίνισης των υποχρεώσεων που έχει ο κάτοχος άδειας έγκρισης όσον αφορά την
ενηµέρωση.
–

Το άρθρο 20 τροποποιείται ώστε να διευκρινιστούν τα αντίστοιχα πεδία εφαρµογής
της εν λόγω διάταξης και οι διαδικασίες της ΕΕ που προβλέπονται στην οδηγία
2001/83/ΕΚ.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύµφωνα µε το άρθρο 293 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Επιτροπή τροποποιεί την πρότασή της ως εξής:
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2008/0255 (COD)
Τροποποιηµένη πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά την ενηµέρωση
του κοινού σχετικά µε τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση για τα οποία
απαιτείται ιατρική συνταγή και όσον αφορά τη φαρµακοεπαγρύπνηση για την
τροποποίηση, σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού για τα φάρµακα που προορίζονται
για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδεις και εποπτείας
όσον αφορά τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση
και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων

(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 τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 95 114 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο
γ),
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 20 ∆εκεµβρίου 2007, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο ανακοίνωση σχετικά µε µια «Έκθεση για τις τρέχουσες πρακτικές όσον
αφορά την ενηµέρωση των ασθενών σχετικά µε τα φάρµακα»5. Η έκθεση καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι τα κράτη µέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς κανόνες και
πρακτικές όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και ότι, λόγω αυτού, έχει
διαµορφωθεί κατάσταση άνισης πρόσβασης των ασθενών και του κοινού στις

1

ΕΕ C , , σελ. .
ΕΕ C , , σελ. .
ΕΕ C , , σελ. .
ΕΕ C , , σελ. .
COM(2007) 862.
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πληροφορίες για τα φάρµακα. Η εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του
ισχύοντος νοµικού πλαισίου δείχνει, επίσης, ότι υπάρχουν διαφορές στην ερµηνεία
των κοινοτικών κανόνων της Ένωσης για τη διαφήµιση, καθώς και µεταξύ των
εθνικών διατάξεων σε θέµατα ενηµέρωσης και υπογραµµίζει την ανάγκη να γίνεται
σαφέστερη διάκριση µεταξύ διαφήµισης και ενηµέρωσης.
(2)

Η εισαγωγή του νέου τίτλου VIIIα στην οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος
για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση6 αντιµετωπίζει τα
προβλήµατα αυτά µε διάφορες διατάξεις που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν καλής
ποιότητας, αντικειµενική, αξιόπιστη και µη διαφηµιστικής φύσης ενηµέρωση για τα
φάρµακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή και να
προβάλλουν τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των ασθενών.

(3)

Οι διαφορές στην παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση
δεν δικαιολογούνται στην περίπτωση φαρµάκων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια
βάσει του τίτλου ΙΙ του κανονισµού (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 Φαρµάκων7, για τα οποία έχει εγκριθεί ενιαία περίληψη των
χαρακτηριστικών των φαρµάκων και ενιαίο φύλλο οδηγιών για ολόκληρη την
Κοινότητα Ένωση. Κατά συνέπεια, ο τίτλος VIIIα της οδηγίας 2001/83/ΕΚ θα πρέπει
να ισχύει και για τα εν λόγω φάρµακα.

(4)

Η οδηγία 2001/83/ΕΚ ορίζει, µε ορισµένες εξαιρέσεις, ότι ορισµένα είδη
πληροφοριών οι πληροφορίες υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές
των κρατών µελών πριν από τη διάθεσή τους καταστούν διαθέσιµες. Πρόκειται για
πληροφορίες σχετικά µε µη παρεµβατικές επιστηµονικές µελέτες ή συνοδευτικά µέτρα
της πρόληψης και της ιατρικής αγωγής ή για πληροφορίες που παρουσιάζουν το
φάρµακο στο πλαίσιο της πάθησης η οποία αναµένεται να προληφθεί ή να θεραπευτεί.
Στην περίπτωση φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια
βάσει του τίτλου ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, πρέπει επίσης να
προβλέπεται ότι για τις εν λόγω πληροφορίες ορισµένα είδη πληροφοριών διεξάγεται
προκαταρκτικός έλεγχος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (στο εξής «ο
Οργανισµός») και να διευκρινίζεται η λειτουργία του ελεγκτικού µηχανισµού
στην περίπτωση πληροφοριών που διατίθενται µέσω δικτυακών τόπων που είναι
καταχωρισµένοι στα κράτη µέλη σύµφωνα µε την οδηγία 2001/83/EΚ.

(5)

Για να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηµατοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων όσον
αφορά την παροχή πληροφοριών, θα πρέπει να προβλεφθεί η είσπραξη τελών που θα
επιβάλλονται στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας από τον Οργανισµό.

(6)

Για να διασφαλίζεται η διαφάνεια όσον αφορά την εποπτεία των εγκεκριµένων
φαρµάκων, ο κατάλογος των φαρµάκων που υπόκεινται σε συµπληρωµατική
παρακολούθηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, πρέπει να περιλαµβάνει σε συστηµατική βάση
φάρµακα που υπόκεινται σε µετεγκριτικές προϋποθέσεις ασφάλειας.
(7)

∆ιατίθενται ήδη πληροφορίες για φάρµακα σε επίπεδο Ένωσης από αρκετές
βάσεις δεδοµένων και δικτυακές πύλες, τις οποίες διαχειρίζεται ο Οργανισµός ή η
Επιτροπή, όσον αφορά µεταξύ άλλων φάρµακα και κλινικές δοκιµές, όπως είναι
η δικτυακή πύλη Orphanet για σπάνιες νόσους και ορφανά φάρµακα8. Είναι
σκόπιµο να διασυνδεθούν οι διάφορες αυτές πηγές πληροφοριών για να
διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού σε αυτές. Η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για
τα φάρµακα που συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, όπως
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (EΕ) αριθ. 1235/2010, πρέπει να αποτελέσει το
ενιαίο σηµείο αναφοράς για την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.

(8)

Επειδή ο προκαταρκτικός έλεγχος των πληροφοριών από τον Οργανισµό θα
χρηµατοδοτείται από τέλη των υποψηφίων τα οποία προβλέπεται να
αναπροσαρµοστούν, κρίνεται σκόπιµο να προβλεφθεί η αναστολή της εφαρµογής
των διατάξεων για τον προκαταρκτικό έλεγχο των πληροφοριών από τον
Οργανισµό.

(69)

∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού και συγκεκριµένα η θέσπιση
ειδικών κανόνων για την ενηµέρωση σχετικά µε τα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή και 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 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. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο
εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του
στόχου αυτού όρια.

(107) Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.726/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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 γνωστοποιεί επίσης στον Οργανισµό κάθε τυχόν προσωρινή
ή οριστική διακοπή της διάθεσης του εν λόγω προϊόντος στην αγορά του κράτους
µέλους. Η γνωστοποίηση γίνεται τουλάχιστον 2 µήνες πριν από τη διακοπή διάθεσης
του προϊόντος στην αγορά, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις. Ο
κάτοχος της άδειας ενηµερώνει τον Οργανισµό για τους λόγους της
συγκεκριµένης ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 14β του παρόντος κανονισµού.»

(2)
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«Άρθρο 14β
Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας γνωστοποιεί αµέσως στον Οργανισµό κάθε
ενέργεια στην οποία έχει προβεί για την αναστολή της εµπορίας ενός φαρµάκου,
για την απόσυρση από την αγορά ενός φαρµάκου, για την αίτηση απόσυρσης
µιας άδειας κυκλοφορίας ή για τη µη υποβολή αίτησης ανανέωσης µιας άδειας
κυκλοφορίας, καθώς και τους λόγους που την υπαγορεύουν. Ο κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας δηλώνει συγκεκριµένα εάν η ενέργεια αυτή συνδέεται µε κάποιον
από τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 116 έως 117 της οδηγίας
2001/83/EΚ. Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισµός διασφαλίζει ότι οι
πληροφορίες αυτές τίθενται υπόψη των κρατών µελών.»
(3)

Το άρθρο 20 παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«8. Στην περίπτωση που η διαδικασία βασίζεται στην αξιολόγηση 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 και αξιολόγησης κινδύνου και των διατάξεων του
άρθρου 107ι παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ». Με την επιφύλαξη των
παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου, οι διαδικασίες της Ένωσης που
ορίζονται στα άρθρα 31 και 107θ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ εφαρµόζονται κατά
περίπτωση όταν ο λόγος που επικαλείται το κράτος µέλος ή η Επιτροπή για να
εξετάσουν το ενδεχόµενο λήψης οποιασδήποτε απόφασης ή µέτρου που αναφέρεται
στο παρόν άρθρο βασίζεται στην αξιολόγηση δεδοµένων προερχοµένων από
δραστηριότητες φαρµακοεπαγρύπνησης.

(14)

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 20α, και 20β και 20γ:
«Άρθρο 20α
1.
Ο τίτλος VΙΙΙα της οδηγίας 2001/83/ΕΚ εφαρµόζεται στα φάρµακα στα οποία
χορηγείται άδεια κυκλοφορίας δυνάµει του παρόντος τίτλου και για τα οποία
απαιτείται ιατρική συνταγή.
Άρθρο 20β
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100ζ παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ,
οι πληροφορίες για τα φάρµακα που αναφέρονται στο άρθρο 100β στοιχείο δ) της εν
λόγω οδηγίας και οι οποίες αφορούν φάρµακα για ανθρώπινη χρήση που έχουν
εγκριθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό ελέγχονται από τον Οργανισµό πριν
από τη διάθεσή δηµοσιοποίησή τους.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε την επιφύλαξη του άρθρου 100ι της οδηγίας
2001/83/ΕΚ όσον αφορά την παρακολούθηση από τα κράτη µέλη των
διατιθέµενων πληροφοριών.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
υποβάλλει στον Οργανισµό «µακέτα» των πληροφοριών που πρόκειται να
δηµοσιοποιηθούν καταστούν διαθέσιµες.
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3.
Εντός 60 ηµερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, ο Οργανισµός µπορεί
να απορρίψει τις υποβληθείσες πληροφορίες ή µέρος αυτών για λόγους µη
συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του τίτλου VIIIα της οδηγίας 2001/83/EΚ. Αν ο
Οργανισµός δεν αντιδράσει εντός 60 ηµερών, οι πληροφορίες θεωρείται ότι έγιναν
δεκτές και µπορούν να δηµοσιευτούν.
4. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας, σε συνέχεια των
αντιρρήσεων που θα έχει προβάλει ο Οργανισµός κατ’εφαρµογή της
παραγράφου 3, επανυποβάλει στον Οργανισµό «µακέτα» των πληροφοριών που
πρόκειται να καταστούν διαθέσιµες και εφόσον ο Οργανισµός δεν αντιδράσει
εντός 30 ηµερών, οι αναθεωρηµένες πληροφορίες θεωρείται ότι έχουν γίνει
δεκτές και µπορούν να δηµοσιευτούν .
5. Ο Οργανισµός µπορεί, κατά περίπτωση, να συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
6.
Η υποβολή πληροφοριών στον Οργανισµό σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
έως 4 ,2 και 3 υπόκειται στην καταβολή τέλους, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 297/95.
Άρθρο 20γ
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100η παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ,
ο Οργανισµός είναι υπεύθυνος για τον προκαταρκτικό έλεγχο, σύµφωνα µε το
άρθρο 20β του παρόντος κανονισµού, των πληροφοριών που αφορούν φάρµακα
τα οποία έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και περιέχονται σε
δικτυακούς τόπους που είναι καταχωρισµένοι στις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 100η της οδηγίας 2001/83/EΚ.
2. Σε περίπτωση που ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας προτίθεται να διαθέσει
πληροφορίες για ένα φάρµακο που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό σε δικτυακό τόπο που είναι καταχωρισµένος σύµφωνα µε το άρθρο
100η της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, υποβάλλει τις πληροφορίες στον Οργανισµό µε
σκοπό την εφαρµογή του άρθρου 20β του παρόντος κανονισµού πριν από τη
διάθεσή τους και ενηµερώνει τον Οργανισµό για το κράτος µέλος στο οποίο ο
δικτυακός τόπος πρόκειται να καταχωριστεί ή είναι ήδη καταχωρισµένος. Ο
Οργανισµός ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος για το αποτέλεσµα της
διαδικασίας του άρθρου 20β.
3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 100η παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας
2001/83/EΚ, αν ένα κράτος µέλος έχει λόγους να αµφιβάλει για το κατά πόσο οι
πληροφορίες που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 20β του παρόντος
κανονισµού και έχουν διατεθεί σε καταχωρισµένο δικτυακό τόπο
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του Τίτλου VIIIα της οδηγίας 2001/83/EΚ,
ενηµερώνει τον Οργανισµό για τους λόγους των αµφιβολιών του. Το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος και ο Οργανισµός καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν. Εάν δεν συµφωνήσουν εντός δύο µηνών, η υπόθεση παραπέµπεται στη
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φαρµακευτική επιτροπή που συστάθηκε µε την απόφαση 75/320/EΟΚ9.
Οποιαδήποτε µέτρα κριθούν αναγκαία µπορούν να θεσπιστούν µόνο ύστερα από
γνωµοδότηση της προαναφερθείσας επιτροπής. Τα κράτη µέλη και ο
Οργανισµός λαµβάνουν υπόψη τις γνώµες που διατυπώνει η φαρµακευτική
επιτροπή και την ενηµερώνουν για τον τρόπο µε τον οποίο έλαβαν υπόψη τη
γνώµη της.»
(5)

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 διέπονται από το στοιχείο α), αλλά
εγκρίθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
γ) Κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής και εν συνεχεία διαβουλεύσεων µε την
Επιτροπή Φαρµακοεπαγρύπνησης και Αξιολόγησης Κινδύνου, φαρµάκων που
εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία γ), γα) και γβ) και γγ) ή στα άρθρα
10α, 14 παράγραφοι 7 και 8 και στο άρθρο 21 παράγραφος 2, µπορεί επίσης να
συµπεριληφθούν στον κατάλογο.·
δ) Κατόπιν αιτήµατος αρµόδιας εθνικής αρχής και εν συνεχεία διαβουλεύσεων µε
την επιτροπή φαρµακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης κινδύνου, φαρµάκων που
εγκρίνονται βάσει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, υπό τους όρους που αναφέρονται στα
άρθρα 21α, 22, 22α και 104α της εν λόγω οδηγίας, µπορεί επίσης να
συµπεριληφθούν στον κατάλογο.
3.2. Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνει ηλεκτρονικό
σύνδεσµο που παραπέµπει στις πληροφορίες για το προϊόν και στη σύνοψη του
σχεδίου διαχείρισης κινδύνου.
43. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, ο Οργανισµός θα αφαιρεί το φάρµακο από τον κατάλογο 5
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, ο
Οργανισµός αφαιρεί από τον κατάλογο ένα φάρµακο Εντούτοις, δύναται η
Επιτροπή ή η αρµόδια εθνική αρχή, κατά περίπτωση, εν συνεχεία σύστασης από την
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επιτροπή φαρµακοεπαγρύπνησης - αξιολόγησης κινδύνου, να παρατείνει το χρονικό
διάστηµα αυτό µόλις µέχρι να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι εκπληρωθούν οι όροι
που αναφέρονται στα άρθρα 14α και 21 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού ή
στα άρθρα 22β και 104α της οδηγία ς 2001/83/ΕΚ έχουν εκπληρωθεί.
5.4. Για τα φάρµακα που περιλαµβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, η περίληψη των
χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών πρέπει να περιλαµβάνουν την
ακόλουθη δήλωση: «Το φάρµακο αυτό τελεί υπό συµπληρωµατική
παρακολούθηση». Της δήλωσης αυτής προηγείται µαύρο σύµβολο το οποίο επιλέγει
η Επιτροπή κατόπιν σύστασης της επιτροπής φαρµακοεπαγρύπνησης —
αξιολόγησης κινδύνου όχι αργότερα από τις 2 Ιανουαρίου 2012, και την ακολουθεί
κατάλληλη τυποποιηµένη επεξηγηµατική πρόταση».
(6)

Στο άρθρο 26, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3. Η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τα φάρµακα θα περιέχει τουλάχιστον τους
ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσµους µε:
α) τη βάση δεδοµένων για τα φάρµακα που αναφέρονται στο άρθρο 57
παράγραφος 1 στοιχείο µ) του παρόντος κανονισµού,
β) τη βάση δεδοµένων Eudravigilance που αναφέρεται στο άρθρο 24
παράγραφος 1 και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του παρόντος
κανονισµού,
γ) τη βάση δεδοµένων που αναφέρεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6 της
οδηγίας 2001/83/ΕΚ,
δ) την πύλη Orphanet για σπάνιες νόσους και ορφανά φάρµακα,
ε) τη δικτυακή πύλη για την υγεία που αναφέρεται στην απόφαση αριθ.
1350/2007/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου10.»

(7)

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1, το στοιχείο µ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«µ) δηµιουργεί βάση δεδοµένων για τα φάρµακα, προσπελάσιµη στο κοινό, που
επιτρέπει την αναζήτηση σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης, και
εξασφαλίζει την ενηµέρωση και τη διαχείρισή της ανεξάρτητα από τις
φαρµακευτικές εταιρείες τα εµπορικά συµφέροντα των φαρµακευτικών εταιριών·
η βάση δεδοµένων διευκολύνει την αναζήτηση πληροφοριών που έχουν ήδη εγκριθεί
για να περιληφθούν στο φύλλο οδηγιών που περιέχεται στη συσκευασία· η βάση
δεδοµένων περιλαµβάνει τµήµα για τα φάρµακα που µπορούν να χορηγούνται σε
παιδιά· οι πληροφορίες που προορίζονται για το κοινό πρέπει να συντάσσονται κατά
τρόπο κατάλληλο και κατανοητό.»

(28)

10
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Στο άρθρο 57 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο κα):

ΕΕ L 301 της 20.11.2007, σελ. 3.
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«κα) εκδίδει γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την εξετάζει τις πληροφορίες που
παρέχονται στο κοινό ενηµέρωση του κοινού για τα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση
για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή».
(9)

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
«2. Η βάση δεδοµένων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σηµείο µ) περιέχει ιδίως
τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των προϊόντων, το φύλλο οδηγιών
για τον ασθενή ή για το χρήστη και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην
επισήµανση. Η βάση δεδοµένων αναπτύσσεται σταδιακά και αφορά κατά
προτεραιότητα τα φάρµακα που λαµβάνουν άδεια κυκλοφορίας βάσει του παρόντος
κανονισµού καθώς και τα φάρµακα που λαµβάνουν άδεια κυκλοφορίας δυνάµει του
Τίτλου III, Κεφάλαιο 4 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του Τίτλου III, Κεφάλαιο 4 της
οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Η βάση δεδοµένων επεκτείνεται στη συνέχεια ώστε να
περιλάβει οποιοδήποτε φάρµακο διατίθεται στην αγορά στην ΕΕ Ένωση. Η εν λόγω
βάση δεδοµένων προωθείται ενεργά στους πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.»
Άρθρο 2

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Εφαρµόζεται από [ΕΕ: να εισαχθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος] εκτός από τις
παραγράφους 4 και 8 του άρθρου 1 που εφαρµόζονται από [ΕΕ: να εισαχθεί η
ηµεροµηνία δηµοσίευσης + 4 έτη].
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

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

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας:
1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆
1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.4. Στόχος(-οι)
1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας
1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος
1.7. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης

2.

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΤΗΣ

3.1. Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται
3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες
3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες
3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις
3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης
3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση
3.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα

EL
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

5.1.

Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
Τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού για τα
φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή και
όσον αφορά την φαρµακοεπαγρύπνηση.
Τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, όσον αφορά την ενηµέρωση του
κοινού για φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση για τα οποία απαιτείται ιατρική
συνταγή και όσον αφορά την φαρµακοεπαγρύπνηση.
Το παρόν δηµοσιονοµικό δελτίο καλύπτει τις δύο προαναφερόµενες νοµοθετικές προτάσεις.

5.2.

Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆11
∆ηµόσια υγεία

5.3.

Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
x Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/ προπαρασκευαστική δράση12

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση

5.4.

Στόχοι

5.4.1.

Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η
πρόταση/πρωτοβουλία
Στο πλαίσιο του τοµέα 1Α, ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η
πρόταση στοχεύει στην προαγωγή της δηµόσιας υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ µέσω της
παροχής εναρµονισµένων κανόνων για την ενηµέρωση για τα φάρµακα για τα οποία
απαιτείται ιατρική συνταγή.
Στήριξη της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς στον φαρµακευτικό τοµέα.

11
12
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ABM: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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5.4.2.

Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
Ειδικός στόχος αριθ..
Προκαταρκτικός έλεγχος της ενηµέρωσης για κεντρικά εγκεκριµένα φάρµακα.
σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
∆ηµόσια υγεία

5.4.3.

Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(-τα) και επιπτώσεις
Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους
στοχοθετηµένους(ες) δικαιούχους/οµάδες.

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.
Αυτό θα επιτευχθεί µε τις εξής ενέργειες:
- Εξασφάλιση παροχής πληροφοριών υψηλής ποιότητας µέσω της συνεκτικής εφαρµογής σαφώς
καθορισµένων προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ.
- ∆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 κατανοητό τρόπο, αντικειµενικές και µη διαφηµιστικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά
µε τα πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους των φαρµάκων τους.
- Εξασφάλιση της θέσπισης µέτρων παρακολούθησης και επιβολής της εφαρµογής, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι πάροχοι πληροφοριών τηρούν τα κριτήρια ποιότητας και να αποφεύγεται η
περιττή γραφειοκρατία.
5.4.4.

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων
Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

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 EMA πρέπει να συµβάλει στην εφαρµογή, µολονότι δεν θα απαιτείται επιστηµονική αξιολόγηση
των πληροφοριών.
Όσον αφορά την εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιχειρησιακών στόχων, οι στόχοι αυτοί µπορούν να
αξιολογηθούν µε βάση:

EL
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- 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 στη συµπεριφορά των ασθενών και τα
αποτελέσµατα όσον αφορά την υγεία.
5.5.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

5.5.1.

Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών

Άρθρα 114 και 168 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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 επίπεδο ΕΕ, η εφαρµογή του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί
αρµοδιότητα των κρατών µελών, 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
νοµοθεσία της ΕΕ δεν απαγορεύει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν δικές τους προσεγγίσεις.
Οι διαφορετικές ερµηνείες των κανόνων της ΕΕ 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.
5.5.2.

Προστιθέµενη αξία της παρέµβασης της ΕΕ

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 34 της
συνθήκης ΕΕ, µε αρνητικές επιπτώσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς φαρµακευτικών
προϊόντων την οποία επιδιώκει το εναρµονισµένο νοµικό πλαίσιο για τα φάρµακα.
5.5.3.

Κυριότερα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος
∆/Υ
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5.5.4.

Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα
∆/Υ

5.6.

∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος
Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας
–

Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ έως την [ΗΗ/ΜΜ]ΕΕΕΕ

–

∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ

X Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας
– Υλοποίηση µε περίοδο σταδιακής εφαρµογής από το 2016 µέχρι το 2021,
– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό.
5.7.

Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης13
Άµεση κεντρική διαχείριση από την Επιτροπή
X Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε:
–

εκτελεστικούς οργανισµούς

– X οργανισµούς που δηµιουργούνται από τις Κοινότητες14: Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Φαρµάκων
–
–

εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας
πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του τίτλου
V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική
πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη
Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες
Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστεί)

Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τµήµα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις
Το σύστηµα κανονιστικής ρύθµισης των φαρµάκων της ΕΕ λειτουργεί ως δίκτυο µεταξύ της
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (EMA) και των εθνικών αρχών που είναι
13
14
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Αναλυτικά στοιχεία για τους τρόπους διαχείρισης και παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό µπορείτε να
βρείτε στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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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).
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 34 της
συνθήκης ΕΕ, µε αρνητικές επιπτώσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς φαρµακευτικών
προϊόντων την οποία επιδιώκει το εναρµονισµένο νοµικό πλαίσιο για τα φάρµακα.
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6.

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

6.1.

∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων
Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

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 ΕΜΑ πρέπει να συµβάλει στην εφαρµογή, µολονότι δεν θα απαιτείται επιστηµονική αξιολόγηση
των πληροφοριών.
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 στη συµπεριφορά των ασθενών και στα
αποτελέσµατα της υγείας.
6.2.

Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου

6.2.1.

Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) επισηµανθεί
Ο κύριος κίνδυνος είναι η πληµµελής ή ατελής µεταφορά της νοµοθεσίας της ΕΕ από τα
κράτη µέλη.

6.2.2.

Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου
Η Επιτροπή συγκρότησε τη φαρµακευτική επιτροπή η οποία προβλέπει την ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής σχετικά µε την κατάσταση
προόδου της εφαρµογής της νοµοθεσίας της ΕΕ.

6.3.

Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών
Να προσδιοριστούν υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων έχει 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 EMA 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).
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Επιπλέον, την 1η Ιουνίου 1999 εκδόθηκε ήδη µια απόφαση σχετικά µε τη συνεργασία µε την OLAF
(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.

EL

21

EL

7.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΤΗΣ

7.1.

Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται
• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού για δαπάνες
Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του
προϋπολογισµού.

Τοµέας
του
πολυετούς
δηµοσιονο
µικού
πλαισίου

1A

Είδος
δαπανών

Γραµµή προϋπολογισµού

Συνεισφορά

τρίτων
χωρών

κατά την έννοια του
άρθρου 18
παράγραφος 1
στοιχείο αα του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

∆Π/Μ∆Π
(15)

χωρών
ΕΖΕΣ16

υποψήφιων
χωρών17

17.031001 - Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Φαρµάκων — Επιδότηση στο πλαίσιο
των τίτλων 1 και 2

∆Π

ΝΑΙ

17.031002 - Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Φαρµάκων — Επιδότηση στο πλαίσιο
του τίτλου 3

∆Π

ΝΑΙ

Αριθµός
[Περιγραφή………………………...……….]

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία
Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού.

Τοµέας
Γραµµή προϋπολογισµού
του
πολυετο
ύς
δηµοσιο
Αριθµός
[Τοµέας……………………………………..]
νοµικού
πλαισίο
υ
[XX.YY.YY.YY]

15
16
17

EL

Είδος
δαπανών

∆ιαχ./ Μη
διαχ.

Συνεισφορά

χωρών
ΕΖΕΣ

υποψήφιω
ν χωρών

τρίτων
χωρών

κατά την έννοια του
άρθρου 18
παράγραφος 1
στοιχείο αα του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

ΝΑΙ/Ο
ΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧ
Ι

ΝΑΙ/Ο
ΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

∆Π = ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π = Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις.
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
Υποψήφιες χώρες και, ενδεχοµένως, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
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7.2.

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες

7.2.1.

Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες
εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Αριθµός

[.]

Έτος
18
2016

Γ∆: <>

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Να εισαχθούν όσα έτη
χρειάζονται, ώστε να
αντικατοπτρίζεται η διάρκεια
του αντίκτυπου (Πρβλ. σηµείο
1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις
Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού –
17.031001
Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού –
17.031002

Πιστώσεις
διοικητικής
φύσεως
από το κονδύλιο ειδικών προγραµµάτων19

∆εσµεύσεις

(1)

Πληρωµές

(2)

∆εσµεύσεις

1a

Πληρωµές

2a

χρηµατοδοτούµενες

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού

(3)

∆εσµεύσεις

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων

για την Γ∆ <.>

=1+1a
+3
=2+2a

Πληρωµές
+3

18
19
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Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ»), έµµεση έρευνα,
άµεση έρευνα.
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ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων
ΣΥΝΟΛΟ
πιστώσεων
χρηµατοδοτούµενων
από
προγραµµάτων

∆εσµεύσεις

(4)

Πληρωµές

(5)

διοικητικού
χαρακτήρα
το
κονδύλιο
ειδικών

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ <1A.>
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

(6)

∆εσµεύσεις

=4+ 6

Πληρωµές

=5+ 6

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τοµείς:
ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων
ΣΥΝΟΛΟ
πιστώσεων
χρηµατοδοτούµενων
από
προγραµµάτων

EL

(4)

Πληρωµές

(5)

διοικητικού
χαρακτήρα
το
κονδύλιο
ειδικών

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
υπό τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 4
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς)

∆εσµεύσεις

(6)

∆εσµεύσεις

=4+ 6

Πληρωµές

=5+ 6
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου

5

«∆ιοικητικές δαπάνες»
εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Να εισαχθούν όσα έτη
χρειάζονται, ώστε να
αντικατοπτρίζεται η διάρκεια
του αντίκτυπου (Πρβλ. σηµείο
1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

Γ∆: <…….>
Ανθρώπινοι πόροι
Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ <…….>

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
υπό τον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

Πιστώσεις:

(Σύνολο
αναλήψεων
υποχρεώσεων
= Σύνολο πληρωµών)

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
201620

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
υπό τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 5
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Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Να εισαχθούν όσα έτη
χρειάζονται, ώστε να
αντικατοπτρίζεται η διάρκεια
του αντίκτυπου (Πρβλ. σηµείο
1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

∆εσµεύσεις
Πληρωµές

Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
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του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

EL

26

E

7.2.2.

Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– x Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2017

Έτος
2016

Προσδιορι
σµός των
στόχων και
των
αποτελεσµ
άτων

Έτος
2018

Να εισαχθούν όσα έτη χρειάζονται, ώστε να
αντικατοπτρίζεται η διάρκεια του αντίκτυπου (Πρβλ.
σηµείο 1.6)

Έτος
2019

ΣΥΝΟΛΟ

Κόσ
τος

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Κόσ
τος

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Κόσ
τος

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Κόσ
τος

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Κόσ
τος

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Κόσ
τος

Αριθµός
αποτελεσµάτων

Είδος
αποτελεσµ
άτων21

Μέσ
ο
κόστ
ος
αποτ
ελεσ
µάτω
ν

Αριθµός
αποτελεσµάτων

AΠOTEΛΕΣΜATA

Κόσ
τος

Συνολικ
ός
αριθµός
αποτελε
σµάτων

Σύνο
λο
Συνο
λικό
κόστ
ος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 122…
Εκροές
Εκροές
Εκροές
Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 1
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 2…

21
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Τα αποτελέσµατα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθµός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν, αριθµός χλµ οδών που
κατασκευάστηκαν κ.λπ).
Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 1.4.2. «Ειδικός(οί) στόχος(οι)...»
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Εκροές
Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Επίπτωση στον προϋπολογισµό του ΕΜΑ
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 (ΕΜΑ).
Το νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο και οι υπολογισµοί καταδεικνύουν ότι οι δαπάνες που σχετίζονται µε δραστηριότητες που απορρέουν από τη
νοµοθετική πρόταση θα ανακτηθούν µέσω τελών. Με βάση τα ανωτέρω, ο υπολογισµός οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι νοµοθετικές προτάσεις
σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού για φάρµακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή δεν θα έχουν δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στον
προϋπολογισµό της Ένωσης.
Ο προϋπολογισµός του EMA ήταν 208,9 εκατ. ευρώ το 2011. Η συνεισφορά της ΕΕ αυξήθηκε από 15,3 εκατ. ευρώ το 2000 σε 38,4 εκατ. ευρώ το
2011. Το υπόλοιπο της αύξησης του προϋπολογισµού µε την πάροδο του χρόνου καλύφθηκε από τα τέλη που επέβαλε ο ΕΜΑ στη
φαρµακοβιοµηχανία (εκτιµάται ότι τα τέλη αυτά ισοδυναµούν µε το 85% των συνολικών εσόδων το 2011 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 Πρέπει να σηµειωθεί ότι, µε βάση τα έσοδα από τα τέλη, ο
προϋπολογισµός του ΕΜΑ παρουσιάζει πλεόνασµα τα τελευταία χρόνια και έχει χρησιµοποιηθεί η δυνατότητα µεταφοράς. Πράγµατι, το 2010 το
πλεόνασµα υπερέβη τα 10 εκατ. ευρώ.
Η νοµοθετική πρόταση προβλέπει ότι ο ΕΜΑ χρεώνεται µε τον προκαταρκτικό έλεγχο των πληροφοριών για κεντρικά εγκεκριµένα φάρµακα.
Η αίτηση προκαταρκτικού ελέγχου 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 ΕΜΑ. Λόγω του ότι οι δραστηριότητες του ΕΜΑ θα αφορούν
µόνο τον προκαταρκτικό έλεγχο των πληροφοριών και ότι η µεταγενέστερη παρακολούθηση διεξάγεται από τα κράτη µέλη, οι διοικητικές
διαδικασίες στο εσωτερικό του Οργανισµού δεν θα είναι επαχθείς. Ωστόσο, καθώς ορισµένες από τις πληροφορίες δεν θα έχουν ήδη αξιολογηθεί
από τον ΕΜΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας άδειας κυκλοφορίας, παραδείγµατος χάρη, πληροφορίες για τη διάθεση και το σύστηµα συλλογής του
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φαρµάκου καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τιµές που βρίσκονται υπό την αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών, αυτός ο
προκαταρκτικός έλεγχος θα απαιτήσει τον συντονισµό µε τα κράτη µέλη, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και ο αντίκτυπος από το έργο αυτό.
Περαιτέρω, µπορεί να υποβληθούν αιτήσεις σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής, της συνήθους γλώσσας εργασίας του Οργανισµού. Συνεπώς, είτε
θα πρέπει να γίνουν µεταφράσεις είτε τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εργαστούν σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του EMA (αρχές του 2011), το µέσο κόστος 1 ισοδύναµου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) του προσωπικού AD για τον EMA
στο Λονδίνο έχει ως εξής: Μισθός 161 708 ευρώ/έτος για AD και 90 091 ευρώ/έτος για AST, αυτό είναι το κόστος προσωπικού που χρησιµοποιείται
για τους υπολογισµούς παρακάτω.
Τέλη που χρεώνονται από τον EMA στη φαρµακοβιοµηχανία
Όσον αφορά τα τέλη του ΕΜΑ, οι εκτιµήσεις έχουν ως εξής:
Επί του παρόντος 566 φάρµακα έχουν εγκριθεί µε κεντρική διαδικασία. Βάσει της ετήσιας έκθεσης του ΕΜΑ του 2009, υπήρξαν 2577
τροποποιήσεις, 708 από τις οποίες αναφέρονταν σε κλινικές τροποποιήσεις τύπου ΙΙ, οι οποίες συνεπάγονταν µεταβολή στις πληροφορίες του
φαρµάκου. Οι εν λόγω διαδικασίες για την αλλαγή της αρχικής άδειας κυκλοφορίας θα οδηγήσουν επίσης σε νέες πληροφορίες για φάρµακα που
πρέπει να ελεγχθούν προκαταρκτικά. Εκτιµάται ότι το πρώτο έτος µετά την εφαρµογή του προτεινόµενου κανονισµού θα υποβληθούν προς
προκαταρκτικό έλεγχο στον ΕΜΑ περίπου 700 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 3 650 ευρώ.
Κόστος για τον ΕΜΑ
Όπως προαναφέρθηκε, εκτιµάται ότι, τα πρώτα έτη (2016-2021), ο Οργανισµός θα κληθεί να εξετάσει 700 κοινοποιήσεις που αφορούν 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 800 κοινοποιήσεις (από το 2019).
Μπορεί να υπολογιστεί κατ’ εκτίµηση ότι το συνολικό κόστος για τον ΕΜΑ αποτελείται από:
1. τις ετήσιες αποδοχές του προσωπικού, που περιλαµβάνει 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,
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– επαφές µε κράτη µέλη ώστε να έχει πληροφορίες που τελούν υπό την αρµοδιότητά τους και να εξασφαλίζει τη συνέπεια, ιδίως όσον αφορά
πληροφορίες σχετικά µε κλινικές δοκιµασίες,
– εσωτερικές συζητήσεις,
– διοικητική διεκπεραίωση της κοινοποίησης (συµπεριλαµβανοµένης της σύνταξης του συµπεράσµατος).
∆εν θα υπάρξουν επιπλέον δαπάνες για εξέταση της βιβλιογραφίας από τον ΕΜΑ, δεδοµένου ότι οι πληροφορίες για τους ασθενείς θα βασίζονται
στην τεκµηρίωση που παρέχουν, στην αίτησή τους, οι φαρµακευτικές εταιρείες.
2. Μετάφραση: µπορεί να υποβληθούν αιτήσεις σε άλλες γλώσσες πλην της αγγλικής, της συνήθους γλώσσας εργασίας του Οργανισµού. Συνεπώς, η
αίτηση θα πρέπει να µεταφραστεί στα αγγλικά ώστε να ελεγχθεί από τον ΕΜΑ και, στη συνέχεια, η αξιολόγησή του θα πρέπει να µεταφραστεί και
πάλι προς τη γλώσσα του αιτούντος.
3. ΤΠ: η φαρµακευτική βιοµηχανία θα παράσχει πληροφορίες µέσω διαύλων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις ικανότητες διαφορετικών
κατηγοριών ασθενών. Αυτό περιλαµβάνει οπτικό, ακουστικό και έντυπο υλικό. Για την εξέταση, ταξινόµηση και αποθήκευση αυτής της πληθώρας
των µέσων επικοινωνίας, ο ΕΜΑ θα πρέπει να εγκαταστήσει την κατάλληλη υποδοµή µε συµβατό λογισµικό ΤΠ. Ο ΕΜΑ προβλέπει την ανάπτυξη
αυτού του ηλεκτρονικού µέσου ΤΠ σε 12 µήνες µε συνολικό κόστος 1,5 εκατοµµύριο ευρώ. Η συντήρηση του ηλεκτρονικού µέσου ΤΠ θα κοστίσει
225 000 ευρώ για το 1ο έτος λειτουργίας του (n+1) και 300 000 ετησίως για τα επόµενα έτη.
Η συνολική επίπτωση της νοµοθετικής πρότασης στον προϋπολογισµό του ΕΜΑ παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες.
Πίνακας: Επίπτωση στον προϋπολογισµό του ΕΜΑ - πίνακας οργανογράµµατος23
Έτος 2016

Έτος 2017

Έτος 2018

Έτος 2019

Έτος 2020

Έτος 2021

ΙΠΑ για βασική δραστηριότητα +
για έξοδα διαχείρισης (10% ης
βασικής δραστηριότητας)
AD - 161 708 ευρώ/έτος
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4.4

4.4

4.4

5.5

5.5

5.5

Παραδοχή: θα σηµειωθεί αύξηση των αιτήσεων χωρίς επίπτωση στις δαπάνες του ΕΜΑ.
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AST - 90 091 ευρώ/έτος

1.1

1.1

1.1

1.1

2.2

2.2

Συµβασιούχοι υπάλληλοι

0

0

0

0

0

0

ΑΕΕ

0

0

0

0

0

0

5.5

5.5

5.5

6.6

6.6

6.6

ΣΥΝΟΛΟ προσωπικού

Πίνακας: Επίπτωση στον προϋπολογισµό του ΕΜΑ – Κατάσταση εσόδων-εξόδων (ευρώ)
∆απάνες ΕΜΑ

Έτος 2016

Ετήσιο
σύνολο
δαπανών
προσωπικού (=ετήσιες αποδοχές)

Έτος 2017

Έτος 2018

Έτος 2019

Έτος 2020

Έτος 2021

810 615

810 615

810 615

988 494

1 087 594

1 087 594

στα

569 100

569 100

569 100

650 400

650 400

650 400

Κόστος µετάφρασης εκ νέου
στη γλώσσα της αίτησης

569 100

569 100

569 100

650 400

650 400

650 400

1 125 000

375 000
225 000

300 000

300 000

300 000

300 000

2 548 815

2 248 815

2 589 294

2 688 394

2 688 394

Κόστος
αγγλικά24

µετάφρασης

Κόστος ΤΠ (ανάπτυξη)
Κόστος ΤΠ (συντήρηση)
Συνολικό κόστος25

24
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3 073 815

Για 7 σελίδες
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ποσοστό πληθωρισµού 2%.

31

EL

Έσοδα από τέλη26
Υπόλοιπο

2 555 000

2 555 000

2 555 000

2 920 000

2 920 000

2 920 000

-518 815

6 185

306 185

330 706

231 606

231 606

Ο πίνακας δείχνει ότι ο προϋπολογισµός ΕΜΑ µπορεί να έχει αρνητικό υπόλοιπο το πρώτο έτος (2016). Αυτό το έλλειµµα θα καλυφθεί από άλλο
εισόδηµα στον προϋπολογισµό του ΕΜΑ.
Ο υπολογισµός που έγινε στον ανωτέρω πίνακα βασίζεται στο µοντέλο κατά το οποίο η γλώσσα εργασίας του ΕΜΑ είναι τα αγγλικά και, συνεπώς,
οι αιτήσεις που υποβάλλουν οι αιτούντες µεταφράζονται στα αγγλικά και, στη συνέχεια, η θέση προκαταρκτικού ελέγχου του ΕΜΑ πριν να
αποσταλεί στον αιτούντα µεταφράζεται στην πρωτότυπη γλώσσα. Ωστόσο, η πραγµατικότητα δείχνει ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα άλλο
µοντέλο προκειµένου να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη αποδοτικότητα, σύµφωνα µε το οποίο η εργασία θα γίνεται απευθείας στις πρωτότυπες γλώσσες,
µε την αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού για τον προκαταρκτικό έλεγχο χωρίς, συνεπώς, να γίνεται µετάφραση. Η κατανοµή του προσωπικού
θα πρέπει να αναθεωρηθεί έως ένα σύνολο 15 AD µε τη διαλείπουσα µείωση του κόστους µετάφρασης.
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Τα τέλη για τη φαρµακευτική εταιρεία θα είναι 3 650 ευρώ.
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7.2.3.

Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης

7.2.3.1. Περίληψη
– ⌧ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν απαιτεί τη χρήση διοικητικών πιστώσεων
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

πιστώσεων

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N 27

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εισαχθούν όσα έτη χρειάζονται,
ώστε να αντικατοπτρίζεται η
διάρκεια του αντίκτυπου (Πρβλ.
σηµείο 1.6)

ΣΥΝΟΛ
Ο

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου
Ανθρώπινοι πόροι
Άλλες διοικητικές
δαπάνες
Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Εκτός ΤΟΜΕΑ 528 του
πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι
Λοιπές δαπάνες
διοικητικού
χαρακτήρα
Μερικό σύνολο
εκτός ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

27
28

EL

Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
Τεχνική και/ή διοικητική συνδροµή και δαπάνες για την υλοποίηση των προγραµµάτων και/ή των
δράσεων ΕΕ (πρώην γραµές «ΒΑ») έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.
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7.2.3.2. Εκτιµώµενες απαιτήσεις ανθρωπίνων πόρων
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων
πόρων

–

Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνων πόρων, όπως εξηγείται
παρακάτω:
Η εκτίµηση εκφράζεται σε πλήρη ποσά (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
Ν+2

Έτος
Ν+3

Να εισαχθούν όσα έτη
χρειάζονται, ώστε να
αντικατοπτρίζεται η
διάρκεια του αντίκτυπου
(Πρβλ. σηµείο 1.6)

Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων)
XX 01 01 01 (Έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας
της Επιτροπής)
XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες)
XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)
10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)
Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: FTE)29
XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό
κονδύλιο»)
XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ στις
αντιπροσωπείες)
XX 01 04 yy30

στις έδρες
σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Έµµεση έρευνα)
10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Άµεση έρευνα)
Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να
προσδιοριστεί)
ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού.
Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας
της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που
µπορεί να διατεθούν στην αρµόδια για τη διαχείριση της δράσης Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας
διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.
Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση:

29
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ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό («Intιrimaire»), ΝΕΑ = Νέος
εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία (Jeune Expert en Dιlιgation), ΤΥ = Τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ =
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.
Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές
«BA»).
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Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι
Εξωτερικό προσωπικό

EL
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7.2.4.

Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο που
αρχίζει το 2014.
–

Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος επαναπρογραµµατισµός µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών του
προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών.

–

Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου31.

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού, καθώς
και των αντίστοιχων ποσών.

7.2.5.

Συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση
– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη
– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω:
Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Να
προσδιοριστεί
πηγή/οργανισµός
συγχρηµατοδότησης

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εισαχθούν όσα έτη
χρειάζονται, ώστε να
αντικατοπτρίζεται η διάρκεια
του αντίκτυπου (Πρβλ. σηµείο
1.6)

Σύνολο

η

ΣΥΝΟΛΟ
συγχρηµατοδοτούµενων
πιστώσεων
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Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας.
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7.3.

Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα έσοδα..
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται
κατωτέρω.
–

στους ιδίους πόρους

–

στα διάφορα έσοδα
εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Γραµµή
εσόδων
προϋπολογισµού:

του

∆ιαθέσιµες
πιστώσεις για
το τρέχον
οικονοµικό
έτος

Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας32

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

…να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται,
ώστε να αντικατοπτρίζεται η διάρκεια
των επιπτώσεων (βλ. σηµείο 1.6)

Άρθρο ………….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί.

…
Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα.

…
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Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµοί, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόµενα ποσά πρέπει
να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.
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