
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο Νόμου «Κύρωση της από 22 Ιουλίου 1964
Σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακο
ποιίας».·

ΙΙοος τι] Βονλή των Ελλήνων
Το έτος 1975. η Επιτροπή Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 

(Όργανο της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, της οποίας 
οι δραστηριότητες ασκούνται μέσα στα πλαίσια του Συμ
βουλίου της Ευρώπης), έκανε πρόταση στη Χώρα μας για 
να προσχωρήσει στην παραπάνω Σύμβαση, σκοπός της 
οποίας είναι η σύνταξη ενιαίας Φαρμακοποιίας, που θα 
εφαρμόζεται σε όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη-Μέλη.

Το Κρατικό Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμάκων (Κ.Ε.Ε.Φ.), 
στο οποίο τέθηκε υπόψη το θέμα τούτο, αποφάνθηκε όπως 
προσχώρησε’, η Χώρα μας στη Σύμβαση αυτή.

Η Σύμβαση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, έχει ως 
αντικειμενικό σκοπό, τόσο την εναρμόνιση των προδιαγρα
φών για τις φαρμακευτικές ουσίες, όσο και τον καθορισμό 
προδιαγραφών για τον αυξανόμενο αριθμό νέων φαρμακευ
τικού'; ουσιών.

Ο σκοπός αυτός παρουσιάζει γενικό ενδιαφέρον και_ 
σημασία για τους Ευρωπαϊκούς λαούς, και το μέσο με το 
οποίο δύναται καλύτερα να πετύχει είναι η προοδευτική 
δημιουργία μιας κοινής φαρμακοποιίας για τις ενδιαφερό- 
μενες Ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, η εφαρμογή κοινών προδιαγραφών ποιότητας 
των φαρμακευτικών ουσιών και των διαφόρων φαρμακοτε- 
χνικών μορφών, θα καταστήσει τα φαρμακευτικά μας προ
ϊόντα συναγωνιστικά με αυτά των άλλων Χωρών-Μελων 
της Ευρωπαϊκής 1\οινότητας. . _ '
" Τέλος, η συμμετοχή μας στην εκπόνηση της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοπο’ιίάς, θα καταστήσει δυνατή και την υιοθέτηση 
τυχόν προτάσεων της Χώρας μας, που θα αναφέρονται είτε 
σε κριτήρια ποιότητας, είτε σε εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή 
Φαρμακοποιία δρογών της Ελληνικής Χλωρίδας. ‘

Για τους λόγους αυτούς, η προσχώρηση στη σχετική 
Σύμβαση, επιβάλλεται, καθόσον θα ωφεληθεί η Δημόσια 
Υγεία της Χώρας μας με την θέσπιση ενιαίων ευρωπαϊκών 
μέτρων και κριτηρίων για τα φάρμακα.

Λυτό, ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός 
ότι τα Ιδρυτικά Κράτη, καθώς και αυτά που έχουν προσχω
ρήσει αργότερα στη Σύμβαση αυτή, αποτελούν σχεδόν το 
σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), της οποίας και η Χούρα μας είναι 
ισότιμο Μέλος.

Για την κύρωση της Σύμβασης, (προσχώρησης της Χώ
ρας μας), καταρτίστηκε το υπό κρίση σχέδιο Νόμου.
·; Με το άρθρο μόνο αυτού, κυρώνεται η Σύμβαση για την 
εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, η οποία υπογρά
φτηκε στο Στρασβούργο την 22 Ιουλίου 1964.

Τα όργανα εκπόνησης της Ευρωπαϊκής Φαρμοκοποιίας 
είναι :

α) Η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, και
β) Η Επιτροπή Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, που έχει 

συσταθεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, για το σκοπό 
αυτό και που θα αναφέρεται «II ΕΠΙΤΡΟΠΗ».

Οι συνθέσεις, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λήψης αποφά
σεων και η λειτουργία γενικά των πιο πάνω Οργάνων, 
προβλέπονται στα άρθρα 3-9 της Σύμβασης.

Στις Επιτροπές αυτές μετέχουν εθνικές αντιπροσωπείες, 
όπου κάθε αντιπροσωπεία θα αποτελείται όχι περισσότερα 
από τρία μέλη, με δυνατότητα ορισμού ίσου αριθμού 
αναπληρωματικών μελ,ών (της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται με μυστική ψηφο
φορία, ο οποίος δεν μπορεί, κατά τη διάρκεια της θητείας 
του, να είναι μέλος οποιασδήποτε εθνικής αντιπροσωπείας.

Κάθε εθνική αντιπροσωπεία, (της σύνθεσης της Επι
τροπής), έχει δικαίωμα μιάς ψήφου.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής σε τεχνικά θέματα, (περι- 
λαμβανομένης και της σειράς με την οποία θα ετοιμαστούν 
οι μονογραφίες που αναφέρονται στο άρθρο 6), παίρνονται 
με ομοφωνία των αντιπροσωπειών, οι οποίες έχουν δικαίωμα 
να παρακάθονται στην Επιτροπή.

Όλες οι άλλες αποφάσεις της Επιτροπής παίρνονται 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων και με 
πλειοψηφία των αντιπροσωπειών οι οποίες έχουν δικαίωμα 
να παρακάθονται στην Επιτροπή.

Οι διάφορες δαπάνες του άρθρου 10, οι οποίες προκα- 
λούνται από την εφαρμογή της Σύμβασης, βαρύνουν τα 
συμβαλλόμενα Μέρη, βάσει συντελεστή. ·

Σημειώνεται ότι για την κάλυψη σχετικών εξόδων, το 
ΚΕΕΦ έχει γράψει στον προϋπολογισμό του έτους 1983, 
πίστωση δραγμ. ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων γιλιά-
δων (1.500.000) δρχ. . 1

Αθήνα 18 Μαρτίου 1983 
θ'. Υπουργοί

Εξωτερικών Υγείας και Πρόνοιας
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

’ ■ ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΥ
Κύρωση της Σύμβασης, για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής 

Φαρμακοποιίας.
Άρθρο Μόνο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 
28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση, για την εκπόνηση 
Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, στην οποία προσχωρεί και 
η Ελλάδα, που υπογράφτηκε στο Στρασβούργο την 22 
Ιουλίου 1964 από οκτώ. (8) Ευρωπαϊκά Κράτη, της οποίας 
το κείμενο σε πρωτότυπο, στην Αγγλική και Γαλλ.ική 
γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής :


