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Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/83/ΕΚ όσον αφορά τα παραδοσιακά φυτικά φαρµακευτικά προϊόντα
(2002/C 126 E/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

COM(2002) 1 τελικό — 2002/0008(COD)
(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 17 Ιανουαρίου 2002)
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 Επιτροπής,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (1),
Εκτιµώντας τα εξής:
(1) Η οδηγία 2001/83/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 6ης Νοέµβριου 2001, περί κοινοτικού
κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση (2) ορίζει ότι οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για τη διάθεση ενός φαρµακευτικού προϊόντος στην
αγορά πρέπει να συνοδεύονται από φάκελο που περιλαµβάνει
πληροφορίες και έγγραφα σχετικά ιδίως µε τα αποτελέσµατα
των φυσικοχηµικών, των βιολογικών ή µικροβιολογικών,
καθώς και των φαρµακολογικών και τοξικολογικών δοκιµασιών και των κλινικών δοκιµών που διεξήχθησαν σχετικά µε το
προϊόν και συνεπώς αποδεικνύουν την ποιότητα, την ασφάλεια
και την αποτελεσµατικότητά του.
(2)

Όταν ο αιτών είναι σε θέση να αποδείξει µε λεπτοµερείς
αναφορές σε δηµοσιευµένη επιστηµονική βιβλιογραφία ότι
το συστατικό ή τα συστατικά του φαρµακευτικού προϊόντος
είναι καθιερωµένης ιατρικής χρήσης, µε αναγνωρισµένη αποτελεσµατικότητα και αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας κατά την
έννοια της οδηγίας 2001/83/EΚ, δεν υποχρεούται να υποβάλει τα αποτελέσµατα προκλινικών δοκιµασιών ούτε τα αποτελέσµατα κλινικών δοκιµών.

(3) Πολλά φαρµακευτικά προϊόντα, παρά την µακρά τους παράδοση, δεν πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά µε την καθιερωµένη
ιατρική χρήση µε αναγνωρισµένη αποτελεσµατικότητα και
αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας και δεν είναι επιλέξιµα για τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Προκειµένου να διατηρήσουν
τα εν λόγω προϊόντα στην αγορά, τα κράτη µέλη έχουν
θεσπίσει διάφορες διαδικασίες και διατάξεις. Οι διαφορές
αυτές που υφίστανται σήµερα µεταξύ των διατάξεων των κρατών µελών ενδέχεται να δυσχεράνουν την εµπορία των παραδοσιακών φαρµακευτικών προϊόντων εντός της Κοινότητας και
(1) ΕΕ C 95 της 30.3.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.

να προκαλέσουν διακρίσεις και στρέβλωση του ανταγωνισµού
µεταξύ των παραγωγών αυτών των προϊόντων. Ενδέχεται επίσης να έχουν επιπτώσεις στην προστασία της δηµόσιας υγείας,
καθώς, επί του παρόντος, δεν παρέχονται πάντοτε οι απαιτούµενες εγγυήσεις όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και
την αποτελεσµατικότητα.
(4) Έχοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των φαρµακευτικών προϊόντων, ιδίως δε την µακρά τους παράδοση,
είναι προτιµότερη µια ειδική, απλουστευµένη διαδικασία καταχώρισης για ορισµένα παραδοσιακά φαρµακευτικά προϊόντα.
Ωστόσο, η εν λόγω απλουστευµένη διαδικασία θα πρέπει να
είναι επιλέξιµη µόνο όταν δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας δυνάµει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, ιδίως λόγω
έλλειψης επαρκών βιβλιογραφικών στοιχείων που αποδεικνύουν την καθιερωµένη ιατρική χρήση µε αναγνωρισµένη
αποτελεσµατικότητα και αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας. Η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει επίσης να ισχύει για οµοιοπαθητικά φαρµακευτικά προϊόντα επιλέξιµα για χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας ή για καταχώριση δυνάµει της οδηγίας
2001/83/ΕΚ.
(5) Η µακρά παράδοση ενός φαρµακευτικού προϊόντος επιτρέπει
την κατάργηση των κλινικών δοκιµών, εφόσον η αποτελεσµατικότητα του φαρµακευτικού προϊόντος είναι εύλογη βάσει
της µακρόχρονης χρήσης και εµπειρίας. Οι προκλινικές δοκιµασίες είναι προφανώς περιττές, όταν οι πληροφορίες σχετικά
µε την παραδοσιακή χρήση αποδεικνύουν ότι το φαρµακευτικό προϊόν δεν είναι επιβλαβές υπό καθορισµένες συνθήκες
χρήσης. Ωστόσο, ακόµη και µε βάση τη µακρά παράδοση δεν
είναι δυνατόν να αποκλεισθούν ενδεχόµενα προβλήµατα όσον
αφορά στην ασφάλεια του προϊόντος και, συνεπώς, οι αρµόδιες αρχές διατηρούν το δικαίωµα να ζητούν όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ασφάλειας. Η πτυχή
της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων δεν εξαρτάται
από την παραδοσιακή τους χρήση. Κατά συνέπεια, δεν θα
πρέπει να παραχωρηθεί καµία παρέκκλιση όσον αφορά στις
απαιτούµενες φυσικοχηµικές, βιολογικές και µικροβιολογικές
δοκιµασίες.
(6) Η µεγάλη πλειονότητα των φαρµακευτικών προϊόντων µε
αρκετά µακρά και σταθερή παράδοση βασίζονται σε φυτικές
ουσίες. Για το λόγο αυτό φαίνεται ότι είναι προτιµότερο να
περιοριστεί σε πρώτη φάση το πεδίο εφαρµογής της απλουστευµένης διαδικασίας καταχώρισης στα παραδοσιακά φυτικά
φαρµακευτικά προϊόντα.
(7) Η απλουστευµένη διαδικασία θα πρέπει να είναι αποδεκτή
µόνο όταν το φυτικό φαρµακευτικό προϊόν στηρίζεται σε
αρκετά µακρόχρονη ιατρική χρήση στην Κοινότητα. Η ιατρική
χρήση εκτός Κοινότητας θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
µόνον εφόσον το φαρµακευτικό προϊόν χρησιµοποιούνταν
ταυτόχρονα στην Κοινότητα για κάποιο χρονικό διάστηµα.
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(8) Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της καταχώρισης ορισµένων παραδοσιακών φυτικών φαρµακευτικών προϊόντων,
καθώς και για την ενίσχυση της εναρµόνισης, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα κατάρτισης ενός κοινοτικού καταλόγου
φυτικών ουσιών, οι οποίες πληρούν ορισµένα κριτήρια, όπως
ότι το προϊόν είναι σε ιατρική χρήση επί αρκετά µεγάλο
χρονικό διάστηµα, και συνεπώς δεν φαίνεται να είναι επιβλαβές υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης.

28.5.2002

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 2001/83/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία 29 έως 32:
«29. Παραδοσιακό φυτικό φαρµακευτικό προϊόν:

(9) Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των φυτικών φαρµακευτικών προϊόντων, πρέπει να συσταθεί ειδική επιτροπή υπό
την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αξιολόγησης Φαρµακευτικών Προϊόντων ο οποίος έχει συσταθεί µε τον κανονισµό [(ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης
και εποπτείας των φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη
και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισµού για την αξιολόγηση φαρµακευτικών προϊόντων] (1)
(στο εξής Οργανισµός). Η επιτροπή αυτή πρέπει να αποτελείται από εµπειρογνώµονες στον τοµέα των φυτικών φαρµακευτικών προϊόντων. Τα καθήκοντά της πρέπει να συνίστανται
ιδίως στην εκπόνηση κοινοτικών µονογραφιών για τα φυτικά
φαρµακευτικά προϊόντα, σχετικών µε την καταχώριση, όπως
επίσης και µε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για φυτικά
φαρµακευτικά προϊόντα.
(10) Έχει σηµασία να εξασφαλιστεί απόλυτη συνοχή µεταξύ της
νέας επιτροπής και της επιτροπής φαρµακευτικών προϊόντων
για ανθρώπινη χρήση που υφίσταται ήδη στο πλαίσιο του
Οργανισµού στην περίπτωση δε ιδίως µιας διαδικασίας σχετικά µε αίτηση που αφορά ένα φυτικό φαρµακευτικό προϊόν
και στηρίζεται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος συντονισµός µεταξύ των δύο επιτροπών βάσει των διατάξεων του άρθρου 55, παράγραφος 2, του
κανονισµού 2309/93.

ένα φυτικό φαρµακευτικό προϊόν που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16α
30. Φυτικό φαρµακευτικό προϊόν:
οποιοδήποτε φαρµακευτικό προϊόν, το οποίο περιέχει ως
δραστικά συστατικά µία ή περισσότερες φυτικές ουσίες ή
ένα ή περισσότερα φυτικά παρασκευάσµατα ή µία ή περισσότερες από τις προαναφερόµενες φυτικές ουσίες σε συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα από τα προαναφερόµενα
φυτικά παρασκευάσµατα
31. Φυτικές ουσίες:
το σύνολο των κατά κύριο λόγο ολόκληρων, κατακερµατισµένων ή κοµµένων φυτών, τµηµάτων φυτών, αλγών, µυκήτων, ή λειχήνων σε µη επεξεργασµένη, συνήθως αποξηραµένη µορφή, ενίοτε όµως και σε νωπή µορφή. Ορισµένα
εξιδρώµατα που δεν έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία
θεωρούνται επίσης ως φυτικές ουσίες. Οι φυτικές ουσίες
ορίζονται επακριβώς βάσει του τµήµατος φυτού που χρησιµοποιείται καθώς και της βοτανικής ονοµασίας σύµφωνα
µε το διωνυµικό σύστηµα (γένος, είδος, ποικιλία και συντάκτης)
32. Φυτικά παρασκευάσµατα:

(11) Κατά την έκδοση απόφασης σχετικά µε µια αίτηση καταχώρισης ενός παραδοσιακού φυτικού φαρµακευτικού προϊόντος,
το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θα πρέπει να υποχρεούται
να λάβει δεόντως υπόψη τις άδειες κυκλοφορίας ή τις καταχωρίσεις που έχουν εκδοθεί προηγουµένως από άλλο κράτος
µέλος για το συγκεκριµένο προϊόν. Σε περίπτωση που η άδεια
κυκλοφορίας ή η καταχώριση αφορά κάποιο φυτικό φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο έχει εκπονηθεί µονογραφία δυνάµει της παρούσας οδηγίας, το εν λόγω προϊόν αναγνωρίζεται,
εκτός και αν υπάρχουν σηµαντικές ενστάσεις για λόγους
δηµόσιας υγείας.
(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή του κεφαλαίου για τα παραδοσιακά φυτικά προϊόντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο συµπεριλαµβάνοντας µια αξιολόγηση για την επέκταση, ενδεχοµένως, της καταχώρισης παραδοσιακής χρήσης σε άλλες κατηγορίες φαρµακευτικών προϊόντων.
(13) Ενδείκνυται εποµένως να τροποποιηθεί η οδηγία 2001/83/ΕΚ
αναλόγως,
(1) ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1, κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 649/1998 της Επιτροπής (ΕΕ L 88
της 24.3.1998, σ. 7).

παρασκευάσµατα που παράγονται µε την υποβολή των
φυτικών ουσιών σε επεξεργασία όπως εκχύλιση, απόσταξη,
έκθλιψη, κλασµάτωση, καθαρισµό, συµπύκνωση και
ζύµωση. Στις εν λόγω ουσίες περιλαµβάνονται κατακερµατισµένες ή κονιοποιηµένες φυτικές ουσίες, βάµµατα, εκχυλίσµατα, αιθέρια έλαια, εκθλιβόµενοι χυµοί και επεξεργασµένα εξιδρώµατα.»
2. Το ακόλουθο νέο κεφάλαιο 2α εισάγεται στον τίτλο ΙΙΙ.
«Κεφάλαιο 2α: Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα παραδοσιακά φυτικά φαρµακευτικά προϊόντα
Άρθρο 16α
Θεσπίζεται µια απλουστευµένη διαδικασία καταχώρισης (στο
εξής “καταχώριση παραδοσιακής χρήσης”) για φυτικά φαρµακευτικά προϊόντα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) προορίζονται αποκλειστικά για ενδείξεις προσαρµοσµένες
στα παραδοσιακά φυτικά φαρµακευτικά προϊόντα, τα οποία,
βάσει της σύνθεσης και του σκοπού τους, προορίζονται και
έχουν σχεδιασθεί για χρήση χωρίς παρέµβαση ιατρού, για
διαγνωστικούς σκοπούς ή για συνταγογράφηση ή για την
παρακολούθηση θεραπειών
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β) προορίζονται αποκλειστικά για χορήγηση σύµφωνα µε καθορισµένη δοσολογία

καταχώρισης, είτε στην Κοινότητα είτε σε τρίτη χώρα,
όπως επίσης και την αιτιολογία αυτής της απόφασης

γ) πρόκειται για παρασκευάσµατα που χορηγούνται διά του
στόµατος, εξωτερικά ή/και διά της εισπνοής

γ) βιβλιογραφικά στοιχεία ή στοιχεία ερευνών εµπειρογνωµόνων
που αποδεικνύουν ότι το υπό εξέταση φαρµακευτικό προϊόν
ή αντίστοιχο φαρµακευτικό προϊόν ήταν ιατρικής χρήσης
στην Κοινότητα για διάστηµα τουλάχιστον τριάντα ετών
πριν από την ηµεροµηνία της αίτησης

δ) έχει παρέλθει η περίοδος παραδοσιακής χρήσης που ορίζεται
στο άρθρο 16γ, παράγραφος 1, στοιχείο γ)
ε) οι πληροφορίες σχετικά µε την παραδοσιακή χρήση του
φαρµακευτικού προϊόντος είναι επαρκείς, ειδικότερα δε αποδεικνύουν ότι το προϊόν δεν είναι επιβλαβές υπό τις καθορισµένες συνθήκες χρήσης και οι φαρµακολογικές ιδιότητες ή
η αποτελεσµατικότητα του φαρµακευτικού προϊόντος αιτιολογούνται βάσει της µακρόχρονης χρήσης και εµπειρίας.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι αρµόδιες αρχές κρίνουν ότι
ένα παραδοσιακό φυτικό φαρµακευτικό προϊόν πληροί τα κριτήρια αδειοδότησης, βάσει του άρθρου 6, ή καταχώρισης, βάσει
του άρθρου 14, δεν ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 16β
1. Ο αιτών και κάτοχος της καταχώρισης είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα.
2. Προκειµένου να επιτύχει καταχώριση παραδοσιακής χρήσης, ο αιτών υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους µέλους.
Άρθρο 16γ
1.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

α) τις πληροφορίες και τα έγγραφα:
i) που αναφέρονται στα σηµεία α) έως η), ι) και ια) του
άρθρου 8, παράγραφος 3,
ii) τα αποτελέσµατα των κλινικών δοκιµών που αναφέρονται
στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 8, παράγραφος 3,
σηµείο i,
iii) τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών προϊόντος,
χωρίς τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 11,
παράγραφος 4,
iv) στην περίπτωση ενός συνδυασµού, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 1, παράγραφος 30, τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 16α, στοιχείο ε, και αφορούν το συνδυασµό
καθαυτό εάν τα επιµέρους δραστικά συστατικά δεν είναι
επαρκώς γνωστά, τα στοιχεία πρέπει επίσης να αφορούν
τα επιµέρους δραστικά συστατικά
β) τυχόν άδειες κυκλοφορίας ή καταχωρίσεις που έχουν χορηγηθεί στον αιτούντα σε άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα
για τη διάθεση του φαρµακευτικού προϊόντος στην αγορά,
καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε οποιαδήποτε απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ή

δ) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τα στοιχεία ασφάλειας, συνοδευόµενη από έκθεση εµπειρογνωµόνων και,
κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της αρµόδιας αρχής,
στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ασφάλειας
του φαρµακευτικού προϊόντος.
Το παράρτηµα I εφαρµόζεται κατ' αναλογία στις πληροφορίες
και στα έγγραφα που προσδιορίζονται στο στοιχείο α).
2.
Ένα αντίστοιχο φαρµακευτικό προϊόν, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 1, στοιχείο γ, χαρακτηρίζεται από τα ίδια
δραστικά συστατικά, ανεξάρτητα από τα χρησιµοποιούµενα
έκδοχα, την ίδια ή παρόµοια σκοπούµενη χρήση, αντίστοιχη
δοσολογία, τον ίδιο ή παρόµοιο τρόπο χορήγησης όπως το
φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση.
3.
Η απαίτηση να αποδεικνύεται η ιατρική χρήση καθ' όλο
το χρονικό διάστηµα των τριάντα ετών, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 1, στοιχείο γ, ικανοποιείται ακόµη και στην περίπτωση που η εµπορία του προϊόντος δεν βασιζόταν σε ειδική
άδεια κυκλοφορίας. Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται, οµοίως, αν
ο αριθµός ή η ποσότητα των συστατικών του φαρµακευτικού
προϊόντος έχει µειωθεί κατά την περίοδο που αναφέρεται στο
παρόν άρθρο.
4.
Εάν το προϊόν κυκλοφορούσε στην Κοινότητα για διάστηµα τουλάχιστον 15 ετών, ο αιτών δύναται να υποβάλει
στοιχεία σχετικά µε ιατρική χρήση για χρονική περίοδο που
συµπληρώνει την περίοδο των 30 ετών σε καθορισµένη επικράτεια ή επικράτειες εκτός της Κοινότητας.
Άρθρο 16δ
Κατά την αξιολόγηση µιας αίτησης για καταχώριση παραδοσιακής χρήσης, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει δεόντως υπόψη τις
καταχωρίσεις ή άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί από
άλλο κράτος µέλος.
Άρθρο 16ε
1.
Η καταχώριση παραδοσιακής χρήσης απορρίπτεται εάν η
αίτηση δεν συµφωνεί µε τα άρθρα 16α, 16β ή 16γ ή εάν ισχύει
τουλάχιστον µια από τις ακόλουθες συνθήκες:
α) η ποιοτική ή/και ποσοτική σύνθεση δεν είναι εκείνη που
δηλώνεται,
β) οι θεραπευτικές ενδείξεις δεν συµµορφούνται προς τους
περιορισµούς του άρθρου 16 α,
γ) το προϊόν θα µπορούσε να είναι επιβλαβές υπό συνήθεις
συνθήκες χρήσης,
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δ) οι πληροφορίες σχετικά µε την παραδοσιακή χρήση είναι
ανεπαρκείς, ιδίως στην περίπτωση που η φαρµακολογική
δράση ή η αποτελεσµατικότητα δεν αποδεικνύονται βάσει
της µακρόχρονης χρήσης και εµπειρίας,

Ένα κράτος µέλος δύναται να απαιτήσει η επισήµανση και το
φύλλο οδηγιών χρήσης να αναφέρουν επίσης τη φύση της εν
λόγω παραδοσιακής χρήσης.

ε) δεν αποδεικνύεται σε ικανοποιητικό βαθµό η φαρµακευτική
ποιότητα.

3.
Πέρα από τις διατάξεις που ορίζονται στα άρθρα 86 έως
99, οποιαδήποτε διαφήµιση ενός φαρµακευτικού προϊόντος που
έχει καταχωριστεί δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου περιλαµβάνει την ακόλουθη φράση: “παραδοσιακό φυτικό φαρµακευτικό
προϊόν για χρήση κατά [καθορισµένη ένδειξη], χωρίς αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα”.

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών παρέχουν στον
αιτούντα, στην Επιτροπή και σε κάθε αρµόδια αρχή που θα
το ζητήσει κάθε απόφαση που λαµβάνεται για την απόρριψη
αίτησης καταχώρισης παραδοσιακής χρήσης για λόγους ασφάλειας, όπως επίσης και την αιτιολογία αυτής της απόφασης.
Άρθρο 16στ
1.
Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 16η καταρτίζει
κατάλογο φυτικών ουσιών. Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνει
για κάθε φυτική ουσία τη θεραπευτική ένδειξη, την καθορισµένη
δοσολογία, τον τρόπο χορήγησης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται για την ασφαλή χρήση της φυτικής
ουσίας.
2. Αν η αίτηση καταχώρισης παραδοσιακής χρήσης αφορά
κάποια φυτική ουσία που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 16γ, παράγραφος 1, στοιχεία β, γ και δ. Επιπλέον δεν ισχύει ούτε το άρθρο
16ε, παράγραφος 1, στοιχεία γ και δ.
3. Σε περίπτωση που µια φυτική ουσία αποσυρθεί από τον
κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι καταχωρίσεις
φυτικών φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω
ουσία και βασίστηκαν αντίστοιχα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ανακαλούνται εάν δεν υποβληθούν εντός τριµήνου
οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο
16γ, παράγραφος 1.
Άρθρο 16ζ
1. Το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 4, παράγραφος 4, τα άρθρα 12, 17, παράγραφος 1, τα άρθρα 19, 20, 23,
24, 25, 40 έως 52, 70 έως 85, 101 έως 108, 111, παράγραφοι 1 και 3, τα άρθρα 112, 116 έως 118, 122, 123, 125,
126, δεύτερη περίπτωση, το άρθρο 127 της παρούσας οδηγίας
καθώς και της οδηγίας 91/356/ΕΟΚ (1) της Επιτροπής ισχύουν
κατ' αναλογία για την καταχώριση παραδοσιακής χρήσης δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου.
2. Πέρα από τις διατάξεις που ορίζονται στα άρθρα 54 έως
65, κάθε επισήµανση και φύλλο οδηγιών χρήσης οφείλουν να
περιλαµβάνουν δήλωση σχετικά µε το ότι:
α) το προϊόν είναι φυτικό φαρµακευτικό προϊόν που προορίζεται για παραδοσιακή χρήση για συγκεκριµένη ένδειξη, καθώς
και ότι η αποτελεσµατικότητα του προϊόντος δεν έχει διακριβωθεί κλινικώς αλλά προκύπτει αποκλειστικά από τη
µακρόχρονη χρήση και εµπειρία, και
β) ο χρήστης πρέπει να συµβουλευθεί ιατρό ή ειδικευµένο επαγγελµατία εάν τα συµπτώµατα επιµείνουν κατά τη διάρκεια
της χρήσης του φαρµάκου.
(1) ΕΕ L 193 της 17.7.1991, σ. 30.

Άρθρο 16η
1.
Συγκροτείται επιτροπή φυτικών φαρµακευτικών προϊόντων. Η επιτροπή υπάγεται στον Οργανισµό.
2.
Η επιτροπή φυτικών φαρµακευτικών προϊόντων αποτελείται από ένα µέλος που ορίζεται από κάθε κράτος µέλος για
θητεία 3 ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί. Τα µέλη της
επιτροπής επιλέγονται, κατά περίπτωση, µε βάση το ρόλο και
την εµπειρία τους στον τοµέα της αξιολόγησης των φυτικών
φαρµακευτικών προϊόντων και εκπροσωπούν τις οικείες αρµόδιες αρχές.
3.
Η επιτροπή εκπονεί κοινοτικές µονογραφίες για φυτικά
φαρµακευτικά προϊόντα στο πλαίσιο της εφαρµογής του άρθρου
[10α], [10, παράγραφος 1, στοιχείο α, σηµείο ii] και για παραδοσιακά φυτικά φαρµακευτικά προϊόντα. Ο κατάλληλος συντονισµός µε την επιτροπή φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση εξασφαλίζεται από τον γενικό διευθυντή του Οργανισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 55, παράγραφος 2, του κανονισµού 2309/93. Η επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω αρµοδιότητες που εκχωρούνται σε αυτήν δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος κεφαλαίου και της λοιπής κοινοτικής νοµοθεσίας.
Όταν καταρτίζονται κοινοτικές µονογραφίες για φυτικά φαρµακευτικά προϊόντα κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου,
χρησιµοποιούνται ως βάση για κάθε αίτηση.
Όταν καταρτίζονται νέες κοινοτικές µονογραφίες για φυτικά
φαρµακευτικά προϊόντα, ο κάτοχος της καταχώρισης οφείλει
να εισαγάγει τροποποίηση στο φάκελο καταχώρισης προκειµένου να συµµορφωθεί µε τη νέα µονογραφία εντός ενός έτους
από την ηµεροµηνία κατάρτισης της νέας µονογραφίας. Ο κάτοχος της καταχώρισης κοινοποιεί την τροποποίηση στην αρµόδια
αρχή του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.
4.

Η επιτροπή θεσπίζει η ίδια τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 16θ
Μετά την πάροδο . . . [ηµεροµηνία] η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση της πιθανής επέκτασης
της καταχώρισης παραδοσιακής χρήσης σε άλλες κατηγορίες
φαρµακευτικών προϊόντων.»
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Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για τη συµ1.
µόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία έως την 31η ∆εκεµβρίου
2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη
µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, αυτά περιλαµβάνουν παραποµπή
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους.
2.
Για τα παραδοσιακά φυτικά φαρµακευτικά προϊόντα όπως
αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας, τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας
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οδηγίας, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να εφαρµόσουν τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας εντός πέντε ετών µετά την έναρξη ισχύος της.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

