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Υπφκλεκα γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζχκβνια 

 * Γηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξψηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεχηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπφκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο.) 

 

 

 

 

 

Τξνπνινγίεο ζε ζρέδην πξάμεο 

Τξνπνινγίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε δύν ζηήιεο 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πιάγηνπο έληνλνπο ραξαθηήξεο ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πιάγηνπο 

έληνλνπο ραξαθηήξεο θαη ζηηο δχν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πιάγηνπο έληνλνπο ραξαθηήξεο ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξψηε θαη ε δεχηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθφ ηκήκα ηνπ εμεηαδφκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Τξνπνινγίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε κνξθή ελνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πιάγηνπο έληνλνπο 

ραξαθηήξεο. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζχκβνιν ▌ ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πιάγηνπο έληνλνπο ραξαθηήξεο πνπ ππνδειψλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη. 

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θχζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε θαλνληζκνύ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 

πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 726/2004 γηα ηε ζέζπηζε 

θνηλνηηθώλ δηαδηθαζηώλ ρνξήγεζεο άδεηαο θαη επνπηείαο όζνλ αθνξά ηα θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε θαη γηα ηε ζύζηαζε 

Επξσπατθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ 

(COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD)) 

(Σπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία: πξώηε αλάγλσζε) 

Τν Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην (COM(2014)0557), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 294 παξάγξαθνο 2 θαη ηα άξζξα 114 θαη 168 παξάγξαθνο 4 

ζηνηρείν γ) ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ηνπ ππνβιήζεθε ε πξφηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή (C7-0142/2014), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 294 παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ηεο 

21εο Ιαλνπαξίνπ 2015
1
, 

– κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 59 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γεσξγίαο θαη Αλάπηπμεο 

ηεο Τπαίζξνπ (A8-0035/2016), 

1. εγθξίλεη ηε ζέζε θαηά ηελ πξψηε αλάγλσζε φπσο παξαηίζεηαη θαησηέξσ· 

2. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ηνπ ππνβάιεη εθ λένπ ηελ πξφηαζε, αλ πξνηίζεηαη λα ηεο 

επηθέξεη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ή λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε λέν θείκελν· 

3. αλαζέηεη ζηνλ/ζηελ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην 

πκβνχιην, ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα. 

                                                 
1
  [ΔΔ C 0, 0.0.0000, ζ. 0 / Γελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα]. 
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Σξνπνινγία   1 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(1) Η νδεγία 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
5
 θαη ν 

θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
6
 απνηέιεζαλ ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ 

παξαζθεπή, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη ηε 

δηαλνκή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Με 

βάζε ηελ πείξα πνπ απνθνκίζηεθε θαη 

χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηελ 

Δπηηξνπή, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο φζνλ αθνξά ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα επαλεμεηάζηεθε θαη 

εθδφζεθε ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. [...] ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
7
 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ επνπηεία ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

(1) Η νδεγία 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
5
 θαη ν 

θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
6
 απνηέιεζαλ ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ 

παξαζθεπή, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη ηε 

δηαλνκή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Με 

βάζε ηελ πείξα πνπ απνθνκίζηεθε θαη 

χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηελ 

Δπηηξνπή, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο φζνλ αθνξά ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα επαλεμεηάζηεθε θαη 

εθδφζεθε ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. [...] ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
7
 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ επνπηεία ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, κε ζηφρν ηελ 

ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. 

___________ ___________ 

5
 Οδεγία 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ 

θψδηθνο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα (ΔΔ 

L 311 ηεο 28.11.2001, ζ. 1). 

5
 Οδεγία 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ 

θψδηθνο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα (ΔΔ 

L 311 ηεο 28.11.2001, ζ. 1). 

6
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004, γηα 

ηε ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ρνξήγεζεο άδεηαο θαη επνπηείαο φζνλ 

αθνξά ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε θαη 

γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Φαξκάθσλ (ΔΔ L 136 ηεο 30.4.2004, ζ. 1). 

6
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004, γηα 

ηε ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ρνξήγεζεο άδεηαο θαη επνπηείαο φζνλ 

αθνξά ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε θαη 

γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Φαξκάθσλ (ΔΔ L 136 ηεο 30.4.2004, ζ. 1). 

7
 Καλνληζκφο … ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο … 

… … ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

7
 Καλνληζκφο … ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο … 

… … ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 
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(ΔΔ L … ηεο … … …, ζ. …). (ΔΔ L … ηεο … … …, ζ. …). 

 

Τξνπνινγία   2 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(4) Χο ζπλέπεηα ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, νη αξκνδηφηεηεο 

πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή δπλάκεη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ζα 

πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηα άξζξα 

290 θαη 291 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε 

νξηζκέλσλ κε νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004, ζα 

πξέπεη λα εθρσξεζεί ζηελ Δπηηξνπή ε 

αξκνδηφηεηα έθδνζεο πξάμεσλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 290 ηεο πλζήθεο φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο 

ζηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδν, 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο 

νπνίεο απαηηνχληαη ελδερνκέλσο 

κεηεγθξηηηθέο κειέηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηε ζέζπηζε 

δηαηάμεσλ θαη απαηηήζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη γηα 

ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ηε κεηαβίβαζε 

αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ησλ 

παξαβηάζεσλ θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή 

πεξηνδηθψλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζηνπο 

θαηφρνπο αδεηψλ θπθινθνξίαο νη νπνίεο 

έρνπλ ρνξεγεζεί δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ησλ κέγηζησλ πνζψλ ησλ 

πνηλψλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη 

ησλ κεζφδσλ είζπξαμήο ηνπο. 

(4) Χο ζπλέπεηα ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, νη αξκνδηφηεηεο 

πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή δπλάκεη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ζα 

πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηα άξζξα 

290 θαη 291 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε 

νξηζκέλσλ κε νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004, ζα 

πξέπεη λα εθρσξεζεί ζηελ Δπηηξνπή ε 

αξκνδηφηεηα έθδνζεο πξάμεσλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 290 ηεο πλζήθεο φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο 

σο πξνο ηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή 

πξφνδν, νχησο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

δηάζεζε ζηελ αγνξά λέσλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο 

απαηηνχληαη ελδερνκέλσο κεηεγθξηηηθέο 

κειέηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηε ζέζπηζε 

δηαηάμεσλ θαη απαηηήζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη γηα 

ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ηε κεηαβίβαζε 

αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ησλ 

παξαβηάζεσλ θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή 

πεξηνδηθψλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζηνπο 

θαηφρνπο αδεηψλ θπθινθνξίαο νη νπνίεο 

έρνπλ ρνξεγεζεί δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ησλ κέγηζησλ πνζψλ ησλ 

πνηλψλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη 

ησλ κεζφδσλ είζπξαμήο ηνπο. 
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Τξνπνινγία  3 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 6 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(6) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ εληαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004, ζα 

πξέπεη λα αλαηεζνχλ εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ 

έθδνζε εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ζε ζρέζε 

κε ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Οη ελ 

ιφγσ αξκνδηφηεηεο ζα πξέπεη λα 

αζθνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
. 

(6) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ εληαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004, ζα 

πξέπεη λα αλαηεζνχλ εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ 

έθδνζε εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ζε ζρέζε 

κε ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαη 

θηεληαηξηθή ρξήζε. Οη ελ ιφγσ 

αξκνδηφηεηεο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
. 

__________________ __________________ 

1 
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, 

γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ 

αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ 

απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ 

εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή (ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13). 

1 
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, 

γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ 

αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ 

απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ 

εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή (ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13). 

 

Τξνπνινγία  4 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 6 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 6α) Η πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ελαιιαθηηθψλ δνθηκψλ επηβάιιεη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ηθαλνχ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο 

εμειίμεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, κεηαμχ 

άιισλ φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ αλάπηπμεο 
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κνληέισλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

πξνζνκνίσζεο. 

 

Τξνπνινγία  5 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 6 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 6β) Οη δνθηκέο ζε δψα δηαδξακαηίδνπλ 

ζήκεξα θεληξηθφ ξφιν ηφζν απφ 

θαλνληζηηθή φζν θαη επηζηεκνληθή άπνςε 

ζηελ αλάπηπμε θαξκάθσλ, ε δε 

αληηθαηάζηαζε, κείσζε ή βειηίσζε ησλ 

δνθηκψλ ζε δψα ππφθεηηαη ζηελ νδεγία 

2010/63/ΕΕ. 

 

Τξνπνινγία  6 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 6 γ (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 6γ) Πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, νη απνθάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε 

άδεηαο, πνπ εγθξίλνληαη ζην πιαίζην ηεο 

θεληξηθήο δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη κε βάζε ηα αληηθεηκεληθά 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα ηεο πνηφηεηαο, 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Αηηηνιφγεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ ηα θξάηε κέιε εγθξίλνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ΕΜΑ ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο, είλαη αλαγθαίν λα 

ζπκπεξηιεθζεί κε δεζκεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο ησλ λέσλ 

θαξκάθσλ πνπ εγθξίλνληαη. 

 

Τξνπνινγία  7 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 6 δ (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 6δ) Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί φηη ηα 

θξηηήξηα πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηηο νδεγίεο 2001/83/ΕΚ θαη 2001/82/ΕΚ 

κε ζθνπφ λα εθαξκφδνληαη ζηα θάξκαθα 

ζηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα απφ ηελ 

Έλσζε θαη ζα πξέπεη, κε ηελ πξφβιεςε 

απηή, λα είλαη δπλαηφ λα εθηηκάηαη ε 

ζρέζε θηλδχλνπ-νθέινπο φισλ ησλ 

θαξκάθσλ φηαλ ηίζεληαη ζε θπθινθνξία, 

θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο θαη 

νπνηεδήπνηε ην θξίλεη ζθφπηκν ε αξκφδηα 

αξρή. 

Αηηηνιφγεζε 

Η αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ αλαλεψλεηαη ε 

άδεηα, δεδνκέλνπ φηη ν Οξγαληζκφο κπνξεί λα βαζηζηεί ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

Τξνπνινγία  8 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 6 ε (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 6ε) Τα θξάηε κέιε έρνπλ αλαπηχμεη έλα 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο ζρεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαξκάθσλ, ην 

νπνίν απνζθνπεί ζηελ ηνπνζέηεζε ελφο 

λένπ θαξκάθνπ ζε ζρέζε κε ηα 

πθηζηάκελα ζηελ ίδηα ζεξαπεπηηθή 

θαηεγνξία. Οκνίσο, ην Σπκβνχιην, ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηα 

θάξκαθα θαη ηε δεκφζηα πγεία, ηα νπνία 

εγθξίζεθαλ ζηηο 29 Ινπλίνπ 2000 

ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηνπ εληνπηζκνχ 

θαξκάθσλ πνπ πξνζθέξνπλ 

πξνζηηζέκελε ζεξαπεπηηθή αμία. Η ελ 

ιφγσ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη ζην πιαίζην ηεο έθδνζεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο. 
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Αηηηνιφγεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ ηα θξάηε κέιε εγθξίλνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ΕΜΑ ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο, είλαη αλαγθαίν λα 

ζπκπεξηιεθζεί κε δεζκεπηηθή αμηνιφγεζε αλαθνξάο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θφζηνπο ησλ λέσλ 

θαξκάθσλ πνπ εγθξίλνληαη. 

 

Τξνπνινγία  9 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 2 α (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 2 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 2α) Σην άξζξν 1, ην δεχηεξν εδάθην 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ 

ζίγνπλ ηηο εμνπζίεο ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ 

ησλ θαξκάθσλ, νχηε φζνλ αθνξά ηελ 

ππαγσγή ηνπο ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο ή ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ 

βάζεη πγεηνλνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνυπνζέζεσλ. Σα θξάηε 

κέιε κπνξνχλ, ηδίσο, λα επηιέγνπλ κεηαμχ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαίλνληαη ζηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο 

θαη ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο πνπ ζα 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο 

θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. 

«Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

δελ ζίγνπλ ηηο εμνπζίεο ησλ αξρψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ, νχηε φζνλ αθνξά 

ηελ ππαγσγή ηνπο ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο ή ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ 

βάζεη πγεηνλνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνυπνζέζεσλ, εθφζνλ ηα 

θξάηε κέιε ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε 

ηνπο ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

αλαθνξάο ελφο θαξκάθνπ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε φπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 4. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ, ηδίσο, λα 

επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

εκθαίλνληαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηηο 

ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο θαη ηα κεγέζε 

ζπζθεπαζίαο πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ηνπο 

νηθείνπο θνξείο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ.» 

 

Τξνπνινγία  10 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 3 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 2 – παξάγξαθνο 1 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

Οη νξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ 

εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Οη νξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ 

(EU) 2015/xxx ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1α+

 
εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 ___________________________ 

 1α 
Καλνληζκφο (ΕΕ) αξηζ. 2015/xxx ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο ... ζρεηηθά κε ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα (ΕΕ L ...).
  

 + 
ΕΕ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο θαη ζηελ 

ππνζεκείσζε, ν αξηζκφο, ε εκεξνκελία 

θαη ν αξηζκφο αλαθνξάο ζηελ ΕΕ ηνπ 

θαλνληζκνχ ζην έγγξαθν COD 2014/0257.
 

Αηηηνιφγεζε 

Είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηιεθζεί επίζεο ζην παξφλ άξζξν αλαθνξά ζηνπο νξηζκνχο πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ λέν θαλνληζκφ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα ελφςεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ Επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, ν νπνίνο ζα ζπλερίζεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ εγθξίλνληαη κέζσ ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Τξνπνινγία  11 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 4 – ζηνηρείν α 

<DocAmend2>Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 3 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

α) Σηελ παξάγξαθν 2, ην ζηνηρείν β) 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν:  

α) ε παξάγξαθνο 2 αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν θείκελν: 

 «2. Σε θάζε θάξκαθν πνπ δελ αλαθέξεηαη 

ζην παξάξηεκα είλαη δπλαηφλ λα 

ρνξεγείηαη άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηελ 

Έλσζε ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, εθφζνλ: 

 α) ην θάξκαθν πεξηέρεη λέα δξαζηηθή 

νπζία ε νπνία, θαηά ηελ εκεξνκελία 



 

RR\1087309EL.doc 13/53 PE552.048v02-00 

 EL 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, δελ είρε εγθξηζεί ζηελ 

Έλσζε, ή 

«β) ν αηηψλ θαηαδεηθλχεη φηη ην ελ ιφγσ 

θάξκαθν αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθή 

θαηλνηνκία ζην ζεξαπεπηηθφ, επηζηεκνληθφ 

ή ηερληθφ επίπεδν ή φηη ε ρνξήγεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαηά ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πγεία ησλ 

αζζελψλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν.»· 

β) ν αηηψλ θαηαδεηθλχεη φηη ην ελ ιφγσ 

θάξκαθν αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθή 

θαηλνηνκία ζην ζεξαπεπηηθφ, επηζηεκνληθφ 

ή ηερληθφ επίπεδν ή φηη ε ρνξήγεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαηά ηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πγεία ησλ 

αζζελψλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν.»· 

Αηηηνιφγεζε 

Οη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θεληξηθήο δηαδηθαζίαο - αλαιχνληαη πιένλ ιεπηνκεξψο ζηνλ λέν θαλνληζκφ γηα ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 2 πξέπεη λα 

δηαγξαθεί απφ ην άξζξν 3 απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ.  

 

Τξνπνινγία  12 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 5 α (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 6 – παξάγξαθνη 4 α θαη 4 β (λέεο) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 5α) Σην άξζξν 6 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε 

παξάγξαθνο: 

 «4α. Ο Οξγαληζκφο επαιεζεχεη φηη νη 

αηηνχληεο άδεηεο θπθινθνξίαο έρνπλ 

ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 

παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2010/63/ΕΕ. 

 4β. Ο Οξγαληζκφο αλαπηχζζεη πιαίζην γηα 

ηελ θαλνληζηηθή απνδνρή ελαιιαθηηθψλ 

κνληέισλ θαη εμεηάδεη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη λέεο απηέο έλλνηεο θαη νη 

νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε 

πεξηζζνηέξσλ θαξκάθσλ γηα ηελ 

πξνγλσζηηθή ηαηξηθή. Οη έλλνηεο απηέο 

κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε ζρεηηθά κε ηνλ 

άλζξσπν ππνινγηζηηθά ή θπηηαξηθά 

κνληέια, ζε νδνχο ηνμηθφηεηαο ή νδνχο 

πξφθιεζεο αλεπηζχκεησλ 

απνηειεζκάησλ.» 
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Αηηηνιφγεζε 

Είλαη ζεκαληηθφ ν ΕΜΑ λα ειέγρεη θαηά πφζν νη αηηνχληεο ελήξγεζαλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο αληηθαηάζηαζεο, ηεο κείσζεο θαη ηεο βειηίσζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νδεγία γηα ηηο 

δνθηκέο ζε δψα. Γηα λα πξναρζεί ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ, ν ΕΜΑ ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμεη πιαίζην γηα ηελ επηθχξσζή ηνπο. 

 

Τξνπνινγία  13 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 5 α (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 9 – παξάγξαθνο 4 – ζηνηρείν δ α (λέν) 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 5α) Σην άξζξν 9 παξάγξαθνο 4, 

παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν ζηνηρείν: 

 «δα) ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαξκάθνπ 

πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε·» 

 

Τξνπνινγία  14 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 10 α (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 55 – παξάγξαθνο 2 

 

Ιζρχνλ θείκελν  Τξνπνινγία 

 10α) Η δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 

55 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν 

θείκελν: 

Ο Οξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 

επηζηεκνληθψλ πφξσλ πνπ ζέηνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, ηελ επνπηεία θαη ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ηα 

θάξκαθα. 

«Ο Οξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 

επηζηεκνληθψλ πφξσλ πνπ ζέηνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, ηελ επνπηεία θαη ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ηα 

θάξκαθα γηα αλζξψπηλε ρξήζε, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη 

ηα θάξκαθα γηα θηεληαηξηθή ρξήζε, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (EU) 

2015/xxx
+
.» 

 ______________ 
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 + 
ΕΕ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο ηνπ 

θαλνληζκνχ ζην έγγξαθν COD 2014/0257.
 

Αηηηνιφγεζε 

Η θεληξηθή δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα νξίδεηαη πιένλ ζηνλ λέν 

θαλνληζκφ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη αλαγθαίν λα αληαλαθιάηαη 

ζηνλ θαλνληζκφ (EΚ) αξηζ. 726/2004 ην γεγνλφο φηη ν Επξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ ζα 

δηαηεξήζεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ ρνξήγεζε άδεηαο θαη ηελ επνπηεία ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

κέζσ ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Τξνπνινγία  15 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 10 β (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 56 – παξάγξαθνο 2 – εδάθην 1 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 10β) Σην άξζξν 56 παξάγξαθνο 2, ην 

πξψην εδάθην αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν θείκελν: 

2. Οη επηηξνπέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) έσο δα), κπνξνχλ 

λα ζπγθξνηνχλ κφληκεο θαη πξνζσξηλέο 

νκάδεο εξγαζίαο. Οη αλαθεξφκελεο ζηελ 

παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη β) επηηξνπέο 

κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχλ επηζηεκνληθέο 

ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο πξνο αμηνιφγεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θαξκάθσλ ή 

ζεξαπεηψλ, ζηηο νπνίεο ε νηθεία επηηξνπή 

κπνξεί λα αλαζέηεη νξηζκέλα θαζήθνληα 

ζπλδεφκελα κε ηελ εθπφλεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ γλσκψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα άξζξα  5 θαη 30. 

«2. Οη επηηξνπέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) έσο δα), κπνξνχλ 

λα ζπγθξνηνχλ κφληκεο θαη πξνζσξηλέο 

νκάδεο εξγαζίαο. Οη αλαθεξφκελεο ζηελ 

παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη β) επηηξνπέο 

κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχλ επηζηεκνληθέο 

ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο πξνο αμηνιφγεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ θαξκάθσλ ή 

ζεξαπεηψλ, ζηηο νπνίεο ε νηθεία επηηξνπή 

κπνξεί λα αλαζέηεη νξηζκέλα θαζήθνληα 

ζπλδεφκελα κε ηελ εθπφλεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ γλσκψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

θαη ζην άξζξν 141 παξάγξαθνο 1 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΕΕ) 2015/xxx
+
.» 

 _______________ 

 + 
ΕΕ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο ηνπ 

θαλνληζκνχ ζην έγγξαθν COD 2014/0257.
 

Αηηηνιφγεζε 

Σην ζεκείν 21 ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ θαλνληζκνχ δηαγξάθνληαη ηα άξζξα 30-53 απφ ηνλ 

θαλνληζκφ 726/2004, κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα δηνξζσζεί ε αλαθνξά ζην άξζξν 30 θαη λα 
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αληηθαηαζηαζεί απφ ην αληίζηνηρν λέν άξζξν ηνπ λένπ θαλνληζκνχ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα. 

 

Τξνπνινγία  16 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 10 γ (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 57 – παξάγξαθνο 1 – εδάθην 1 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 10γ) Σην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1, ην 

πξψην εδάθην αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν θείκελν: 

1. Ο Οξγαληζκφο παξέρεη ζηα θξάηε κέιε 

θαη ζηα φξγαλα ηεο Κνηλφηεηαο ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο επηζηεκνληθέο 

ζπκβνπιέο γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θαξκάθσλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε ή ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ην νπνίν 

παξαπέκπεηαη ζε απηφ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηα 

θάξκαθα. 

«1. Ο Οξγαληζκφο παξέρεη ζηα θξάηε κέιε 

θαη ζηα φξγαλα ηεο Κνηλφηεηαο ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο επηζηεκνληθέο 

ζπκβνπιέο γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε ή ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ, ην νπνίν παξαπέκπεηαη ζε απηφ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηα θάξκαθα.» 

 

Τξνπνινγία  17 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 10 δ (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 57 – παξάγξαθνο 1 – εδάθην 2 – ζηνηρείν θ α (λέν) 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 10δ) Σην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 δεχηεξν 

εδάθην, πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν ζεκείν: 

 «θ α) ζπλεξγάδεηαη κε ην δίθηπν 

αμηνιφγεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πγείαο, 

κε θνξείο αμηνιφγεζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πγείαο θαη άιιεο εζληθέο αξρέο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζηελ 

αγνξά, ηδηαίηεξα κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη 

ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη λα κεηψζεη ηηο 

αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ησλ αζζελψλ 
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ζηηο ηερλνινγίεο πγείαο.» 

Αηηηνιφγεζε 

Με ζθνπφ λα βειηησζεί ε έγθαηξε πξφζβαζε ζε θάξκαθα θαη λα αλαγλσξηζηεί ν ξφινο ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζηε δηεπθφιπλζε ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ δηελεξγνχλ νη θνξείο αμηνιφγεζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πγείαο (HTA) ή άιιεο αξρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά, έρεη ζεκαζία λα απνηππψλεηαη απηή ε ζπλερήο 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ απαξίζκεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Η αλάγθε γηα αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ ·ε αμηνινγήζεσλ κεηαμχ θαξκαθεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ HTA 

αλαγλσξίζηεθε επίζεο ζην άξζξν 13 ηνπ ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο ηεο νδεγίαο γηα ηε δηαθάλεηα  

θαη ζπκπιεξψλεη ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2011/24/ΕΕ ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη 

«Η Έλσζε εληζρχεη θαη δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή επηζηεκνληθψλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζην πιαίζην εζεινληηθνχ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηηο 

εζληθέο αξρέο ή ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ πγείαο πνπ νξίδνπλ 

ηα θξάηε κέιε.» 

 

Τξνπνινγία  18 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 10 ε (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 57 – παξάγξαθνο 1 – εδάθην 2 – ζηνηρείν θ β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 10ε) Σην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 δεχηεξν 

εδάθην, πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν ζεκείν: 

 «θ β) δεκνζηεχεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΕΑΑΤ θαη ην ΕΚΠΕΝ ζε εηήζηα βάζε 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα ηελ ηαηξηθή 

θαη ηελ θηεληαηξηθή θαζψο θαη γηα ηελ 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ 

αληνρή ζηηο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο ζηελ 

Έλσζε.» 

 

Τξνπνινγία  19 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 11 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 57 – παξάγξαθνο 2 – εδάθην 1  
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η ηξάπεδα δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν κ) πεξηέρεη ηε 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ, ην θχιιν 

νδεγηψλ γηα ηνλ αζζελή ή γηα ηνλ ρξήζηε 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηελ επηζήκαλζε. Η ηξάπεδα δεδνκέλσλ 

αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη αθνξά θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηα θάξκαθα πνπ 

ιακβάλνπλ άδεηα θπθινθνξίαο βάζεη ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, θαζψο θαη ηα 

θάξκαθα πνπ ιακβάλνπλ άδεηα 

θπθινθνξίαο δπλάκεη ηνπ θεθαιαίνπ 4 

ηίηινο III ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ. Η 

ηξάπεδα δεδνκέλσλ επεθηείλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα ψζηε λα πεξηιάβεη νπνηνδήπνηε 

θάξκαθν έρεη άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ 

Έλσζε. 

2. Η ηξάπεδα δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν κ) πεξηέρεη ηε 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ, ην θχιιν 

νδεγηψλ γηα ηνλ αζζελή ή γηα ηνλ ρξήζηε 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηελ επηζήκαλζε. Η ηξάπεδα δεδνκέλσλ 

αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη αθνξά θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηα θάξκαθα πνπ 

ιακβάλνπλ άδεηα θπθινθνξίαο βάζεη ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, θαζψο θαη ηα 

θάξκαθα πνπ ιακβάλνπλ άδεηα 

θπθινθνξίαο δπλάκεη ηνπ θεθαιαίνπ 4 

ηίηινο III ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ. Η 

ηξάπεδα δεδνκέλσλ επεθηείλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα ψζηε λα πεξηιάβεη νπνηνδήπνηε 

θάξκαθν γηα αλζξψπηλε ρξήζε έρεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ζηελ Έλσζε.»·  

Αηηηνιφγεζε 

Τα θηεληαηξηθά θάξκαθα δελ πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζην άξζξν 57 (ηξάπεδα δεδνκέλσλ), φκσο 

ζα θαιπθζνχλ απφ κία λέα ηξάπεδα δεδνκέλσλ ε νπνία ζα αλαπηπρζεί βάζεη ηνπ λένπ 

θαλνληζκνχ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί 

φηη ε δηαηχπσζε «νπνηνδήπνηε θάξκαθν» ε νπνία αλαθέξεηαη ζε απηφ ην ζεκείν ηνπ άξζξνπ 57 

αθνξά κφλν ηα θάξκαθα γηα αλζξψπηλε ρξήζε. 

 

Τξνπνινγία  20 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 13 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 61 – παξάγξαθνο 1 – εδάθην 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Κάζε θξάηνο κέινο δηνξίδεη, θαηφπηλ 

δηαβνχιεπζεο κε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, γηα κία ηξηεηία πνπ κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη, έλα ηαθηηθφ θαη έλα 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο 

θαξκάθσλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε.  

(Δελ αθνξά ην ειιεληθφ θείκελν.)    
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Αηηηνιφγεζε 

(Δελ αθνξά ην ειιεληθφ θείκελν.) 

 

Τξνπνινγία  21 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 13 α (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 62 – παξάγξαθνο 2 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 13α) Σην άξζξν 62, ε παξάγξαθνο 2 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

2. Σα θξάηε κέιε δηαβηβάδνπλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ ηα νλφκαηα εζληθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ κε απνδεδεηγκέλε πείξα 

ζηελ αμηνιφγεζε θαξκάθσλ γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε νη νπνίνη, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 

παξάγξαθνο 2, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε νκάδεο εξγαζίαο ή ζε επηζηεκνληθέο 

ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο νπνηαζδήπνηε απφ 

ηηο επηηξνπέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

56 παξάγξαθνο 1, δειψλνληαο παξάιιεια 

ηα πξνζφληα θαη ηνπο εηδηθνχο ηνκείο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ηνπο.  

«2. Σα θξάηε κέιε δηαβηβάδνπλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ ηα νλφκαηα εζληθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ κε απνδεδεηγκέλε πείξα 

ζηελ αμηνιφγεζε θαξκάθσλ νη νπνίνη, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 63, παξάγξαθνο 2, κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο ή ζε 

επηζηεκνληθέο ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο 

νπνηαζδήπνηε απφ ηηο επηηξνπέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 56 παξάγξαθνο 1, 

δειψλνληαο παξάιιεια ηα πξνζφληα θαη 

ηνπο εηδηθνχο ηνκείο εκπεηξνγλσκνζχλεο 

ηνπο.  

Ο Οξγαληζκφο ηεξεί επηθαηξνπνηεκέλν 

θαηάινγν δηαπηζηεπκέλσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ. Ο θαηάινγνο απηφο 

πεξηιακβάλεη ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην θαζψο θαη 

άιινπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ νξίδνληαη 

απεπζείαο απφ ηνλ Οξγαληζκφ. Ο 

θαηάινγνο απηφο ελεκεξψλεηαη. 

Ο Οξγαληζκφο ηεξεί επηθαηξνπνηεκέλν 

θαηάινγν δηαπηζηεπκέλσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ. Ο θαηάινγνο απηφο 

πεξηιακβάλεη ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην θαζψο θαη 

νπνηνπζδήπνηε άιινπο εκπεηξνγλψκνλεο 

πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηελ 

Επηηξνπή. Ο θαηάινγνο απηφο 

ελεκεξψλεηαη.» 

Αηηηνιφγεζε 

Υπάξρνπλ επίζεο θαη άιινη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ νξίδεη ν Οξγαληζκφο ή ε Επηηξνπή, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Η πην γεληθφινγε δηαηχπσζε πεξηιακβάλεη, 

γηα παξάδεηγκα, εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ηνκέα ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 
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Τξνπνινγία  22 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 14 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 62 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(14) ζην άξζξν 62, παξάγξαθνο 3, ην 

δεχηεξν εδάθην απαιείθεηαη· 

(14) Σν άξζξν 62 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 α) ζηελ παξάγξαθν 1, ην ηξίην εδάθην 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

 «Καηά ηε δηαβνχιεπζε κε ηηο 

επηζηεκνληθέο ζπκβνπιεπηηθέο νκάδεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 56 

παξάγξαθνο 2, ε επηηξνπή ηνπο 

δηαβηβάδεη ην ζρέδην έθζεζεο(εσλ) 

αμηνιφγεζεο πνπ ζπλέηαμε ν εηζεγεηήο ή 

ν ζπλεηζεγεηήο. Η γλσκνδφηεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο 

δηαβηβάδεηαη ζηνλ πξφεδξν ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη 

ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ζην άξζξν 

40 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (EΕ) 

2015/xxx
+
 »· 

 β) Σηελ παξάγξαθν 1, ην ηέηαξην εδάθην 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

 «Τν πεξηερφκελν ηεο γλσκνδφηεζεο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηειηθή έθζεζε 

αμηνιφγεζεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 13 παξάγξαθνο 3 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ην άξζξν 40 

παξάγξαθνο 11 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) 

2015/xxx
+
»· 

 γ) ζηελ παξάγξαθν 3, ην δεχηεξν εδάθην 

δηαγξάθεηαη· 

 ______________ 

 + 
ΕΕ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο ηνπ 

θαλνληζκνχ ζην έγγξαθν COD 2014/0257.
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Αηηηνιφγεζε 

Σην ζεκείν 21 ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ θαλνληζκνχ δηαγξάθνληαη ηα άξζξα 30-53 ηνπ θαλνληζκνχ, 

κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα δηνξζσζνχλ νη αλαθνξέο ζην άξζξν 31 παξάγξαθνο 3 θαη ζην 

άξζξν 38 παξάγξαθνο 3 θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα αληίζηνηρα λέα άξζξα ηνπ λένπ 

θαλνληζκνχ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα ζηα εδάθηα 3 θαη 4 ηεο παξαγξάθνπ 1 - ε δηαγξαθή 

ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ζηελ παξάγξαθν 3 ηεο πξφηαζεο ηεο Επηηξνπήο αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν 

γ. 

 

Τξνπνινγία  23 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 14 α (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 64 – παξάγξαθνο 1 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 14α) Σην άξζξν 64, ε παξάγξαθνο 1 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

1. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο δηνξίδεηαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, γηα ζεηεία πέληε 

εηψλ βάζεη θαηαιφγνπ ππνςεθίσλ πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή χζηεξα απφ 

δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αιινχ. 

Πξνηνχ δηνξηζζεί, ν ππνςήθηνο πνπ 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαιείηαη ακειιεηί λα πξνβεί ζε 

δήισζε ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη λα απαληήζεη ζε 

εξσηήζεηο ησλ βνπιεπηψλ. Η ζεηεία ηνπ 

κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, έπεηηα απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, λα απνκαθξχλεη 

ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή απφ ηε ζέζε 

ηνπ. 

«1. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο δηνξίδεηαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, γηα ζεηεία πέληε 

εηψλ βάζεη θαηαιφγνπ ππνςεθίσλ πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή χζηεξα απφ 

δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αιινχ. 

Πξνηνχ δηνξηζζεί, ν ππνςήθηνο πνπ 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαιείηαη ακειιεηί λα πξνβεί ζε 

δήισζε ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη λα απαληήζεη ζε 

εξσηήζεηο ησλ βνπιεπηψλ. Η ζεηεία ηνπ 

κπνξεί λα αλαλεσζεί κία θνξά απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θαηφπηλ 

δηαβνχιεπζεο κε ηελ Επηηξνπή. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί, έπεηηα απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, λα απνκαθξχλεη 

ηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή απφ ηε ζέζε 

ηνπ.» 

Αηηηνιφγεζε 

Απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ 

Εθηειεζηηθνχ Δηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ. 
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Τξνπνινγία  24. 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 14 β (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 66 – ζηνηρεία α θαη η 

 

Ιζρχνλ θείκελν  Τξνπνινγία 

 14β) Τν άξζξν 66 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 α) ην ζηνηρείν α) αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν θείκελν: 

α) εθδίδεη γλψκε ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ηεο επηηξνπήο θαξκάθσλ γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε θαη ηεο επηηξνπήο 

θαξκάθσλ γηα θηεληαηξηθή ρξήζε (άξζξν 

61)· 

«εθδίδεη γλψκε ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ηεο επηηξνπήο θαξκάθσλ γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε (άξζξν 61 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ) θαη ηεο επηηξνπήο 

θαξκάθσλ γηα θηεληαηξηθή ρξήζε (άξζξν 

140 ηνπ θαλνληζκνχ (EU) 2015/xxx
+
)·»· 

 β) ην ζηνηρείν η) δηαγξάθεηαη. 

 _____________ 

 + 
ΕΕ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο ηνπ 

θαλνληζκνχ ζην έγγξαθν COD 2014/0257.
 

Αηηηνιφγεζε 

Σην ζεκείν 21 ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ θαλνληζκνχ δηαγξάθεηαη ην άξζξν 79 ηνπ θαλνληζκνχ, κε 

απνηέιεζκα λα πξέπεη λα δηαγξαθεί ζην άξζξν 66 ε αλαθνξά ζην άξζξν 79· επίζεο, πξέπεη λα 

γίλνπλ νη ζσζηέο αλαθνξέο ζηνλ λέν θαλνληζκφ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα. 

 

Τξνπνινγία  25 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 15 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 67 – παξάγξαθνο 3 – εδάθην 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(15) Σην άξζξν 67, παξάγξαθνο 3, ην 

πξψην εδάθην αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν θείκελν: 

(15) ζην άξζξν 67 ε παξάγξαθνο 3 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«Σα έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ απνηεινχληαη 

απφ κηα ζπλεηζθνξά εθ κέξνπο ηεο 

Έλσζεο, απφ ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινπλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε 

«Σα έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ απνηεινχληαη 

απφ: 
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δηαηήξεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηεο 

Έλσζεο θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή απφ ηελ 

νκάδα ζπληνληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ βάζεη 

ησλ άξζξσλ 107γ, 107ε, 107δ, 107ηα θαη 

107ηδ ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ θαη απφ ηα 

ηέιε γηα άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ.» 

 α) κηα ζπλεηζθνξά εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο· 

 β) κηα ζπλεηζθνξά απφ νπνηαδήπνηε 

ηξίηε ρψξα κε ηελ νπνία ε Έλσζε έρεη 

ζπλάςεη ζπκθσλίεο· 

 γ) ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινπλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε 

δηαηήξεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηεο 

Έλσζεο γηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

ηφζν γηα αλζξψπηλε φζν θαη γηα 

θηεληαηξηθή ρξήζε θαη γηα άιιεο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ θαη ζηνλ θαλνληζκφ 

(EU) 2015/xxx
+
, ή απφ ηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ βάζεη ησλ άξζξσλ 

107γ, 107ε, 107δ, 107ηα θαη 107ηδ ηεο 

νδεγίαο 2001/83/ΔΚ· 

 δ) ηέιε γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ππεξεζίεο 

παξέρνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη 

 ε) άιιεο πεγέο εζφδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε ad-

hoc επηρνξεγήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηίηινπ VI ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΕΕ, Επξαηφκ) αξηζ. 

966/2012 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1a

.  

 Τν Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

Σπκβνχιην («αξκφδηα γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ αξρή») επαλεμεηάδνπλ, 

νζάθηο απαηηείηαη, ην επίπεδν ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ, βάζεη αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν ησλ 

ηειψλ.» 
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 ________________ 

 +
 ΕΕ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο ηνπ 

θαλνληζκνχ ζην έγγξαθν COD 2014/0257. 

 
1α

 Καλνληζκφο (ΕΕ, Επξαηφκ) αξηζ. 

966/2012 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 

2012 ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ, 

Επξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 298, 26.10.2012, ζ. 1). 

Αηηηνιφγεζε 

Είλαη αλαγθαίν λα γίλεη κηα δηεπθξίληζε φζνλ αθνξά ηε δηαηχπσζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

νχησο ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο νξηνζέηεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεκεξηλήο ζπλεηζθνξάο ησλ 

ρσξψλ ηνπ ΕΟΦ, ησλ ηειψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηα νπνία ζα εμαθνινπζήζνπλ 

λα θαιχπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηα θάξκαθα γηα αλζξψπηλε ρξήζε φζν θαη ηα 

θάξκαθα γηα θηεληαηξηθή ρξήζε, θαζψο θαη άιισλ πεγψλ εζφδσλ.  

 

Τξνπνινγία  26 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 15 α (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 67 – παξάγξαθνο 3 – εδάθην 1 α (λέν) 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 15α) Σην άξζξν 67 παξάγξαθνο 3 

παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν εδάθην κεηά 

ην εδάθην 1: 

 «Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη 

δηαθπκάλζεηο ησλ εζφδσλ απφ ηέιε, ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

(Ν) δεζκεχνληαη σο έζνδα κε εηδηθφ 

πξννξηζκφ θαη ρξεζηκεχνπλ σο 

απνζεκαηηθφ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

πξαγκαηηθά έζνδα απφ ηέιε είλαη 

ρακειφηεξα απφ ηηο πηζηψζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Τν 

ζπλνιηθφ πνζφ απηνχ ηνπ απνζεκαηηθνχ 

δελ ππεξβαίλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
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Οξγαληζκνχ γηα ηα έζνδα απφ ηέιε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο.» 

Αηηηνιφγεζε 

Είλαη αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί φηη ν Οξγαληζκφο ζα κπνξεί λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

απαηηεί ε λνκνζεζία. Έλα απνζεκαηηθφ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

δπλεηηθψλ απξφβιεπησλ ειιείςεσλ εζφδσλ απφ ηέιε. 

 

Τξνπνινγία  27 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 15 β (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2005 

Άξζξν 67 – παξάγξαθνο 6 – εδάθην 1 α (λέν) 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 15β) Σην άξζξν 67 παξάγξαθνο 6 

πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: 

 «Τν ζρέδην ηνπ πίλαθα πξνζσπηθνχ 

πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ρξεηάδεηαη ν Οξγαληζκφο γηα λα παξάζρεη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηέιε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο.» 

Αηηηνιφγεζε 

Είλαη αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί φηη ν Οξγαληζκφο ζα δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα λα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία. 

 

Τξνπνινγία  28 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 15 γ (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 67 – παξάγξαθνο 8 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 15γ) Σην άξζξν 67, ε παξάγξαθνο 8 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

8. Βάζεη ηεο θαηάζηαζεο πξνβιέςεσλ, ε «8. Βάζεη ηεο θαηάζηαζεο πξνβιέςεσλ, ε 
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Δπηηξνπή εγγξάθεη ζην πξνζρέδην ηνπ 

γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηηο πξνβιέςεηο πνπ θξίλεη 

αλαγθαίεο φζνλ αθνξά ηνλ πίλαθα 

πξνζσπηθνχ θαη ην χςνο ηεο επηδφηεζεο 

απφ ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ, θαηαζέηεη 

δε ην πξνζρέδην απηφ ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ αξρή ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 272 ηεο πλζήθεο. 

Δπηηξνπή εγγξάθεη ζην πξνζρέδην ηνπ 

γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηηο πξνβιέςεηο πνπ θξίλεη 

αλαγθαίεο φζνλ αθνξά ηνλ πίλαθα 

πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηνπο ππαιιήινπο 

νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ην χςνο 

ηεο επηδφηεζεο απφ ηνλ γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ, θαηαζέηεη δε ην πξνζρέδην 

απηφ ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

αξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 272 ηεο 

πλζήθεο.» 

Αηηηνιφγεζε 

Είλαη αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί φηη ν Οξγαληζκφο ζα δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα λα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία. 

 

Τξνπνινγία  29 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 15 δ (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 67 – παξάγξαθνο 9 – εδάθην 2 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 15δ) Σην άξζξν 67 παξάγξαθνο 9, ην 

δεχηεξν εδάθην ηξνπνπνηείηαη σο 

αθνινχζσο: 

Η αξκφδηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξρή 

εγθξίλεη ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

«Η αξκφδηα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξρή 

εγθξίλεη ηνλ πίλαθα πξνζσπηθνχ ηνπ 

Οξγαληζκνχ πνπ αθνξά ηνπο ππαιιήινπο 

νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο.» 

Αηηηνιφγεζε 

Είλαη αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί φηη ν Οξγαληζκφο ζα δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα λα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απαηηεί ε λνκνζεζία. 

 

Τξνπνινγία  30 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 15 ε (λέν) 
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Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 68 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 15ε) Τν άξζξν 68 αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν θείκελν: 

1. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο εθηειεί ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

«1. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο εθηειεί 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

2. Ο ππφινγνο ηνπ Οξγαληζκνχ θνηλνπνηεί 

ζηνλ ππφινγν ηεο Επηηξνπήο, ην 

αξγφηεξν ηελ 1ε Μαξηίνπ κεηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έθιεηζε, ηνπο 

πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο, 

ζπλνδεπφκελνπο απφ ηελ έθζεζε γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ο ππφινγνο ηεο 

Επηηξνπήο ελνπνηεί ηνπο πξνζσξηλνχο 

ινγαξηαζκνχο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ 

απνθεληξσκέλσλ νξγαληζκψλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 128 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (19) (εθεμήο: «Γεληθφο 

δεκνζηνλνκηθφο θαλνληζκφο»). 

2. Ο ππφινγνο ηνπ Οξγαληζκνχ 

δηαβηβάδεη, έσο ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 

επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηνπο 

πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο ζηνλ ππφινγν 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ζην Ειεγθηηθφ 

Σπλέδξην. 

3. Ο ππφινγνο ηεο Επηηξνπήο, ην 

αξγφηεξν ηελ 31ε Μαξηίνπ κεηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έθιεηζε, δηαβηβάδεη 

ζην Ειεγθηηθφ Σπλέδξην ηνπο 

πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ζπλνδεπφκελνπο απφ ηελ 

έθζεζε γηα ηε δεκνζηνλνκηθή θαη 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. Η έθζεζε γηα ηε δεκνζηνλνκηθή 
θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο δηαβηβάδεηαη επίζεο 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην. 

3. Ο Εθηειεζηηθφο Δηεπζπληήο δηαβηβάδεη, 

έσο ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηελ έθζεζε γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζηελ 

Επηηξνπή, ζην πκβνχιην θαη ζην 

Ειεγθηηθφ Σπλέδξην. 

4. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηνπ Ειεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο πξνζσξηλνχο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ Οξγαληζκνχ, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 129 ηνπ γεληθνχ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ, ν Εθηειεζηηθφο Δηεπζπληήο 

θαηαξηίδεη ηνπο νξηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ηνπ Οξγαληζκνχ κε δηθή ηνπ επζχλε θαη 

4. Ο ππφινγνο ηεο Επηηξνπήο, έσο ηηο 31 

Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, δηαβηβάδεη ζην Ειεγθηηθφ Σπλέδξην 

ηνπο πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, αθνχ ηνπο έρεη ελνπνηήζεη 

κε ηνπο πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο ηεο 

Επηηξνπήο. 
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ηνπο δηαβηβάδεη γηα δηαηχπσζε γλψκεο 

ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 

 Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο πξνζσξηλνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Έλσζεο, ν ππφινγνο θαηαξηίδεη ηνπο 

νξηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ Οξγαληζκνχ 

θαη ν Εθηειεζηηθφο Δηεπζπληήο ηνπο 

δηαβηβάδεη γηα δηαηχπσζε γλψκεο ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Οξγαληζκνχ δηαηππψλεη ηε γλψκε ηνπ γηα 

ηνπο νξηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαηππψλεη ηε 

γλψκε ηνπ γηα ηνπο νξηζηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ νξγαληζκνχ. 

6. Ο Εθηειεζηηθφο Δηεπζπληήο δηαβηβάδεη 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

πκβνχιην, ηελ Επηηξνπή θαη ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπο νξηζηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ζπλνδεπφκελνπο απφ ηε 

γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην 

αξγφηεξν ηελ 1ε Ινπιίνπ κεηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο πνπ έθιεηζε. 

6. Ο ππφινγνο δηαβηβάδεη ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηνλ ππφινγν 

ηεο Επηηξνπήο θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

ηνπο νξηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο, 

ζπλνδεπφκελνπο απφ ηε γλψκε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έσο ηελ 

1ε Ινπιίνπ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο πνπ έιεμε. 

7. Οη νξηζηηθνί ινγαξηαζκνί 

δεκνζηεχνληαη. 

7. Οη νξηζηηθνί ινγαξηαζκνί δεκνζηεχνληαη 

ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο έσο ηηο 15 

Ννεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

8. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ 

Οξγαληζκνχ απνζηέιιεη ζην Διεγθηηθφ 

πλέδξην απάληεζε ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

ηελ 30ή επηεκβξίνπ ην αξγφηεξν. 

Απνζηέιιεη επίζεο ηελ απάληεζε απηή 

ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 

8. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο απνζηέιιεη 

ζην Διεγθηηθφ πλέδξην απάληεζε ζηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ έσο ηηο 30 επηεκβξίνπ. 

9. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ππνβάιιεη 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαη’ αίηεζή 

ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 146 

παξάγξαθνο 3 ηνπ γεληθνχ 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, θάζε 

πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο απαιιαγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

9. Ο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ππνβάιιεη 

ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, θαη’ αίηεζή 

ηνπ, θάζε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο 

απαιιαγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

165 παξάγξαθνο 3 ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

θαλνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ γεληθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο. 

10. Τν Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, έπεηηα 10. Σηηο 15 Μαΐνπ ηνπ έηνπο Ν + 2 ην 
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απφ ζχζηαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ 

απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία, 

πξνβαίλεη έσο ηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 

Ν + 2 ζηελ απαιιαγή ηνπ Εθηειεζηηθνχ 

Γηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο Ν. 

αξγφηεξν, ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

έπεηηα απφ ζχζηαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ρνξεγεί απαιιαγή ζηνλ Εθηειεζηηθφ 

Γηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο Ν. 

11. Οη δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ εγθξίλνληαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, έπεηηα απφ 

δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή. Οη 

δηαηάμεηο απηέο κπνξνχλ λα απνθιίλνπλ 

απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ, Επξαηφκ) αξηζ. 

2343/2002 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 19εο 

Ννεκβξίνπ 2002, γηα ηε ζέζπηζε 

δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ-πιαηζίνπ γηα 

ηνπο θνηλνηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ 

άξζξνπ 185 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ, 

Επξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ν νπνίνο ζεζπίδεη ην 

δεκνζηνλνκηθφ θαλνληζκφ πνπ 

εθαξκφδεηαη ζην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ 

ησλ Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ(20), κφλν 

εάλ ην απαηηνχλ νη εηδηθέο αλάγθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη κε 

πξνεγνχκελε ζπκθσλία ηεο Δπηηξνπήο. 

11. Οη δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ εγθξίλνληαη 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, έπεηηα απφ 

δηαβνχιεπζε κε ηελ Δπηηξνπή. Οη 

δηαηάμεηο απηέο απνθιίλνπλ απφ ηνλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 

1271/2013 ηεο Δπηηξνπήο, κφλν εάλ ην 

απαηηνχλ νη εηδηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη κε πξνεγνχκελε 

ζπκθσλία ηεο Δπηηξνπήο.» 

 

Τξνπνινγία  31 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 16 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 70 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(16) Τν άξζξν 70 αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν θείκελν: 

δηαγξάθεηαη 

«Άξζξν 70  

1. Η Επηηξνπή, βάζεη ησλ αξρψλ πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, εθδίδεη 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 87 

παξάγξαθνο 2, θαζνξίδνληαο ηα εμήο: 

 

α) ηε δνκή θαη ην επίπεδν ησλ ηειψλ θαη  



 

PE552.048v02-00 30/53 RR\1087309EL.doc 

EL 

ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 67 παξάγξαθνο 3· 

β) ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

εηζπξάηηνληαη ηέιε· 

 

γ) ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο νη κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

θαηαβάιινπλ κεησκέλα ηέιε, λα 

αλαβάιινπλ ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ ή 

λα ιακβάλνπλ δηνηθεηηθή ζπλδξνκή· 

 

δ) ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

ακνηβή γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη 

απφ ην κέινο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή 

απφ ην κέινο ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ 

πνπ ελεξγεί σο εηζεγεηήο· θαη 

 

ε) ηνπο φξνπο πιεξσκήο θαη ακνηβήο.  

Τα ηέιε θαζνξίδνληαη ζε ηέηνην επίπεδν 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ην έιιεηκκα ή 

ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε πιενλάζκαηνο 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη 

λα αλαζεσξνχληαη, φηαλ απηφ δελ 

ζπκβαίλεη. 

 

2. Καηά ηελ έθδνζε ησλ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, ε Επηηξνπή ιακβάλεη 

ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

α) ην χςνο ησλ ηειψλ θαζνξίδεηαη ζε 

επίπεδν πνπ εμαζθαιίδεη φηη ηα έζνδα 

απφ ηα ηέιε απηά επαξθνχλ θαηαξρήλ γηα 

λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο απηνχ· 

 

β) ην επίπεδν ησλ ηειψλ ιακβάλεη ππφςε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη κηα δηαθαλήο 

θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη ησλ 

δαπαλψλ γηα ηα θαζήθνληα πνπ 

αζθνχληαη απφ ηηο εζληθέο αξκφδηεο 

αξρέο· 

 

γ) ζπλεμέηαζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ΜΜΕ, θαηά πεξίπησζε, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο 

δηαρσξηζκνχ ησλ πιεξσκψλ ζε 

 



 

RR\1087309EL.doc 31/53 PE552.048v02-00 

 EL 

πεξηζζφηεξεο δφζεηο θαη θάζεηο· 

δ) γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο, ε ακνηβή 

κπνξεί λα αξζεί, ελ φισ ή ελ κέξεη, γηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαξκάθσλ· 

 

ε) ζηε δηάξζξσζε θαη ην χςνο ησλ ηειψλ 

ιακβάλεηαη ππφςε αλ νη πιεξνθνξίεο 

έρνπλ ππνβιεζεί απφ θνηλνχ ή ρσξηζηά· 

ζη) 

 

ζη) ζε εμαηξεηηθέο θαη δεφλησο 

αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ 

απνδνρήο απφ ηνλ Οξγαληζκφ, κπνξεί λα 

αξζεί ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ακνηβήο· 

 

δ) ε ακνηβή γηα ηελ εξγαζία ηνπ εηζεγεηή 

θαηαβάιιεηαη θαηαξρήλ ζηελ αξκφδηα 

εζληθή αξρή πνπ απαζρνιεί ηνλ εηζεγεηή 

ή, εάλ ν εηζεγεηήο δελ απαζρνιείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή, ζην θξάηνο 

κέινο ην νπνίν ηνλ δηφξηζε· 

 

ε) ν ρξφλνο ηεο πιεξσκήο γηα ηα ηέιε θαη 

ηηο επηβαξχλζεηο νξίδεηαη αθνχ ιεθζνχλ 

δεφλησο ππφςε νη πξνζεζκίεο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) 

αξηζ. [...]»· 

 

Αηηηνιφγεζε 

Η δηάξζξσζε θαη ην επίπεδν ησλ ηειψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ θαη ε ακνηβή ησλ 

εζληθψλ αξκφδησλ αξρψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ κε εθηειεζηηθή πξάμε. Θα πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζπκκεηνρή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηνλ νξηζκφ ησλ ηειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα κηαο πιήξνπο δηαδηθαζίαο ζπλαπφθαζεο. 

 

Τξνπνινγία  32 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 16 α (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 70 α (λέν)  

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 16α) Παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν άξζξν: 

 «Άξζξν 70 α 

 Όζνλ αθνξά ην επίπεδν θαη ηε 
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δηάξζξσζε ησλ ηειψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 67, παξάγξαθνο 3 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, ν θαλνληζκφο (ΕΚ) 

αξηζ. 297/95 θαη ν θαλνληζκφο (ΕΕ) αξηζ. 

658/2014 εθαξκφδνληαη κέρξη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 

297/95 ή έσο φηνπ ζεζπηζηνχλ θαη ηεζνχλ 

ζε εθαξκνγή άιιεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε 

ηα ηέιε.» 

Αηηηνιφγεζε 

Ο ηζρχσλ θαλνληζκφο αξηζ. 297/95 γηα ην γεληθφ θαζεζηψο ηειψλ ηνπ Επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Φαξκάθσλ θαη ν θαλνληζκφο (ΕΕ) αξηζ. 658/2014 γηα ηα ηέιε θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζα 

πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινχλ κεηαβαηηθή λνκηθή βάζε κέρξη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 297/95 ή έσο φηνπ ζεζπηζηνχλ θαη ηεζνχλ ζε εθαξκνγή άιιεο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηα ηέιε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν Οξγαληζκφο δελ ζα αληηκεησπίζεη θακία 

ρξνληθή πεξίνδν ρσξίο δπλαηφηεηα λα εηζπξάηηεη ηέιε θαη λα θαηαβάιιεη ακνηβέο ζηνπο 

εηζεγεηέο. 

 

Τξνπνινγία  33 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 16 β (λέν) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 82 – παξάγξαθνο 3 

 

Ιζρχνλ θείκελν  Τξνπνινγία 

 16β) Σην άξζξν 82, ε παξάγξαθνο 3 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

3. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εληαίνπ θαη 

ελσζηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

9 παξάγξαθνο 4 ζηνηρεία α) έσο δ) θαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 4 ζηνηρεία α) έσο 

ε), ν παξψλ θαλνληζκφο δελ θσιχεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

εκπνξηθψλ ζρεκάησλ γηα ην ίδην θάξκαθν 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηελ ίδηα άδεηα θπθινθνξίαο. 

«3. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ εληαίνπ θαη 

ελσζηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

9 παξάγξαθνο 4 ζηνηρεία α) έσο δ), ν 

παξψλ θαλνληζκφο δελ θσιχεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

εκπνξηθψλ ζρεκάησλ γηα ην ίδην θάξκαθν 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηελ ίδηα άδεηα θπθινθνξίαο.» 

Αηηηνιφγεζε 

Σην ζεκείν 21 ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ θαλνληζκνχ δηαγξάθνληαη ηα άξζξα 30 - 54 ηνπ θαλνληζκνχ, 

κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα δηαγξαθεί ζην άξζξν 82 παξάγξαθνο 3 ε αλαθνξά ζην άξζξν 34 
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παξάγξαθνο 4. 

 

Τξνπνινγία  34 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 18  

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 86 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

Η Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηνπιάρηζηνλ αλά 

δεθαεηία γεληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πείξα πνπ απνθηάηαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ θαη απφ ην θεθάιαην 4 

ηίηινο III ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ.» 

Η Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηνπιάρηζηνλ αλά 

πεληαεηία γεληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πείξα πνπ απνθηάηαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ θαη απφ ην θεθάιαην 4 

ηίηινο III ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ θαη ηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΕ) 2015/...
+
. 

 ______________________ 

 +
 ΕΕ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο ηνπ 

θαλνληζκνχ ζην έγγξαθν COD 2014/0257. 

Αηηηνιφγεζε 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ έγθξηζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εληφο ηεο ΕΕ ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο εμνπζηψλ κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπ πεδίνπ θαη ηεο θιίκαθαο αξκνδηνηήησλ ηνπ EMA, νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ νπνίνπ πξέπεη επίζεο λα δηθαηνινγνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνηάζεηο πξνυπνινγηζκνχ. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ελφο ζαθψο 

θαζνξηζκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Τξνπνινγία  35 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 20 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 87β – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η εμνπζηνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4, 

ζην άξζξν 10β παξάγξαθνο 1, ζην άξζξν 

14 παξάγξαθνο 7, ζην άξζξν 16 

παξάγξαθνο 4 θαη ζην άξζξν 84 

2. Η εμνπζηνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4, 

ζην άξζξν 10β παξάγξαθνο 1, ζην άξζξν 

14 παξάγξαθνο 7, ζην άξζξν 16 

παξάγξαθνο 4 θαη ζην άξζξν 84 



 

PE552.048v02-00 34/53 RR\1087309EL.doc 

EL 

παξάγξαθνο 3, ηζρχεη γηα αφξηζηε ρξνληθή 

πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

παξάγξαθνο 3, ηζρχεη γηα πεξίνδν πέληε 

εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Η Επηηξνπή 

ζπληάζζεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εμνπζηνδφηεζε ην αξγφηεξα ελλέα κήλεο 

πξηλ απφ ην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. Η 

εμνπζηνδφηεζε αλαλεψλεηαη απηνκάησο 

γηα πεξηφδνπο ίζεο δηάξθεηαο, εθηφο εάλ 

ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην 

Σπκβνχιην πξνβάινπλ αληηξξήζεηο ην 

αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο θάζε πεξηφδνπ. 

Αηηηνιφγεζε 

Η εμνπζηνδφηεζε πνπ ρνξεγείηαη ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ιζηνξηθό 

 

Η νδεγία 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726 /2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο άδεηαο θαη επνπηείαο 

ησλ θαξκάθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαη θηεληαηξηθή ρξήζε θαη γηα ηε ζχζηαζε 

Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ αληηπξνζσπεχνπλ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ παξαζθεπή, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη ηε δηαλνκή θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ.  

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, κεηά απφ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα, ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε πξφηαζε γηα ζπγθεθαιαίσζε ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά 

κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλαλ θαλνληζκφ γηα ηα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ν 

νπνίνο ζα θαηαξγήζεη θαη ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ νδεγία 2001/82/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη ζα ηξνπνπνηήζεη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004, έηζη ψζηε λα 

απαιεηθζεί θάζε αλαθνξά ζε θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απνζπλδεζνχλ 

πιήξσο νη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηα 

θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ άλζξσπν.  

 

Κύξηα ζηνηρεία ηεο πξόηαζεο 

 

ηελ ζεκεξηλή πξφηαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 726/2004, ε 

Δπηηξνπή επηδηψθεη ηα εμήο: 

• λα δηαγξαθνχλ απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 φιεο νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε 

ηε ρνξήγεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη λα 

κεηαθεξζνχλ ζηνλ λέν θαλνληζκφ: 

 ν ηίηινο III ζρεηηθά κε ηελ «Υνξήγεζε άδεηαο θαη επνπηεία ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ» δηαγξάθεηαη απφ ηνλ θνξκφ ηνπ θαλνληζκνχ, επεηδή ε θεληξηθή 

δηαδηθαζία κεηαθέξεηαη ζηνλ λέν θαλνληζκφ ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα· 

 νη αλαθνξέο ζηα θηεληαηξηθά θάξκαθα, ζηε Μφληκε Δπηηξνπή Κηεληαηξηθψλ 

Φαξκάθσλ θαη ζηελ CVMP δηαγξάθνληαη·  

 νη αλαθνξέο ζηα θηεληαηξηθά θάξκαθα δηαγξάθνληαη απφ ην παξάξηεκα· 

• λα ζεζπηζηνχλ νξηζκέλεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο λα ιεθζεί ππφςε ε εηδηθή πεξίπησζε ησλ 

ΜΜΔ· 

• λα πξνζαξκνζηεί ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο· 

 λα επζπγξακκηζηνχλ νη δηαηάμεηο γηα ηε ξχζκηζε ησλ ηειψλ κε ηε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο· 

 λα επζπγξακκηζηνχλ νη εμνπζίεο πνπ εθρσξνχληαη ζηελ Δπηηξνπή βάζεη ηνπ 

θαλνληζκνχ (EC) αξηζ. 726/2004 κε ηα άξζξα 290 θαη 291 (θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο) ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Η ζέζε ηνπ εηζεγεηή 

 

Ο εηζεγεηήο εγθξίλεη ζε γεληθέο γξακκέο ηελ πξφηαζε θαη εθθξάδεη επηδνθηκαζία γηα ηελ 
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επζπγξάκκηζε κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Υαηξεηίδεη ηελ απνζχλδεζε ησλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα απφ ηηο άδεηεο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θηεληαηξηθνχ 

ηνκέα.  

 

Χζηφζν, ν εηζεγεηήο πηζηεχεη φηη ε πξφηαζε εμαθνινπζεί λα επηδέρεηαη βειηίσζε ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο. Καηά ζπλέπεηα, δελ ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο νχηε φζνλ 

αθνξά ηε δηάξζξσζε θαη ην χςνο ησλ ηειψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ νχηε φζνλ 

αθνξά ηελ ακνηβή ζηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη κε εθηειεζηηθή πξάμε. Σν 

Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη πιήξσο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

φπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, ν εηζεγεηήο πξνηείλεη λα εθαξκνζηεί πιήξεο δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο ζηελ 

πεξίπησζε απηή.  

 

Ο εηζεγεηήο πξνηείλεη νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνζαθήληζεο ηνπ άξζξνπ 67 παξάγξαθνο 3 ην νπνίν πεξηγξάθεη 

ηηο δηάθνξεο πεγέο εζφδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ηφζν γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε φζν θαη γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα. Καηά ηελ άπνςε ηνπ εηζεγεηή, ε 

δηαηχπσζε απηνχ ηνπ άξζξνπ ζα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί, νχησο ψζηε λα δηαρσξίδνληαη ηα 

δηάθνξα είδε εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. Ο εηζεγεηήο επηζπκεί λα 

δηαζθαιίζεη φηη ν ηζρχσλ θαλνληζκφο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηνλ αλαζεσξεκέλν 

δεκνζηνλνκηθφ θαλνληζκφ πιαίζην απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2014, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ηεο 

παξνρήο ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο λα έρεη πξφζβαζε ζε άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνίεο ζα ππνζηεξίμνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ κε αληηθείκελν ηα πξνγξάκκαηα 

δεκφζηαο πγείαο, φπσο ε πξσηνβνπιία γηα ηα θαηλνηφκα θάξκαθα ή ην 7ν ΠΠ. 

 

Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαία ε παξαπνκπή ζηνλ λέν θαλνληζκφ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα, 

ελψ ν ξφινο ηνπ EMA ζηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επνπηεία ησλ θηεληαηξηθψλ 

πξντφλησλ κέζσ ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα.  

 

Δπηπιένλ, ν εηζεγεηήο εληζρχεη ηε δέζκεπζε ηεο Δπηηξνπήο λα εμαζθαιίζεη φηη ηα λέα κέηξα 

ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θηεληαηξηθνχ ηνκέα θαη φηη ηα ηέιε ζα 

παξακείλνπλ πξνζηηά γηα ηνλ θηεληαηξηθφ ηνκέα, νχησο ψζηε λα πξνσζεζνχλ ε αλάπηπμε θαη 

ε δηαζεζηκφηεηα ησλ λέσλ θαξκάθσλ ζηελ ΔΔ.  

 

Γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, ν εηζεγεηήο έρεη βειηηψζεη ηελ πξφηαζε, επηθαηξνπνηψληαο ηελ 

νξνινγία θαη ηηο λνκηθέο παξαπνκπέο ζε νιφθιεξν ην θείκελν.  

 

Σέινο, ν εηζεγεηήο είλαη απφιπηα πεπεηζκέλνο φηη ν ηζρχσλ θαλνληζκφο αξηζ. 297/95 γηα ην 

γεληθφ θαζεζηψο ηειψλ ηνπ EMA θαη ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 658/2014 γηα ηα ηέιε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινχλ ηε λνκηθή βάζε κέρξη 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 297/95 ή έσο φηνπ ζεζπηζηνχλ θαη ηεζνχλ ζε 

εθαξκνγή άιιεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα ηέιε. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  ΓΔΧΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ 
ΤΠΑΙΘΡΟΤ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ 

αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 γηα ηε ζέζπηζε θνηλνηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο άδεηαο θαη επνπηείαο φζνλ αθνξά ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε θαη γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Φαξκάθσλ 

(COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Stanislav Polčák 

 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ – Η ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Η Δπηηξνπή δειψλεη φηη ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 γηα ηε ζέζπηζε θνηλνηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο άδεηαο θαη επνπηείαο φζνλ αθνξά ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε θαη γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Φαξκάθσλ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ζπλεπεία ηεο πξφηαζήο ηεο - πνπ ππνβιήζεθε παξάιιεια 

- γηα θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2001/82/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα. Μέζσ απηψλ 

ησλ δχν πξνηάζεσλ ε θεληξηθή άδεηα θπθινθνξίαο γηα ηα θηεληαηξηθά πξντφληα 

απνζπλδέεηαη απφ εθείλε ησλ θαξκάθσλ γηα ηνπο αλζξψπνπο· γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, φιεο νη 

δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα δηαγξάθνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004. Ο λένο 

θαλνληζκφο ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα ζα θαιχπηεη έηζη φιεο ηηο νδνχο ρνξήγεζεο 

αδεηψλ θπθινθνξίαο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηελ Έλσζε –ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε 

εζληθφ επίπεδν. 

 

Η Δπηηξνπή αηηηνινγεί απηή ηελ ηξνπνπνίεζε ππελζπκίδνληαο φηη νη αλάγθεο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ ηνκέα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ εθείλεο ηνπ αλζξψπηλνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηα 

θάξκαθα. ηνλ θηεληαηξηθφ ηνκέα ππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε δψσλ, γεγνλφο πνπ 

πξνθαιεί ηφζν θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αγνξάο φζν θαη ηελ αλάγθε γηα ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ε έγθξηζε ησλ θαξκάθσλ πνπ ππάξρνπλ γηα έλα είδνο δψνπ ζε έλα 

άιιν. 
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Έλα πην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνπ αληηκεησπίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή είλαη ην θφζηνο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή ζεζπίδεη νξηζκέλεο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα ηέιε θαη 

ηηο ρξεψζεηο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ θαη πξνηείλεη ηα ηέιε θαη νη ρξεψζεηο λα 

θαζνξίδνληαη κέζσ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ (άξζξν 291 ηεο πλζήθεο). 

 

 

Η ΘΔΗ ΣΟΤ ΤΝΣΑΚΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ 

 

Ο ζπληάθηεο γλσκνδφηεζεο έρεη θάπνηεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζεί ε Δπηηξνπή θαη πξνηείλεη, επνκέλσο, ηξνπνινγίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ δεηεκάησλ. Χο πξνο απηφ, επηζπκεί λα επηζεκάλεη ηα εμήο: 

 

 Παξφιν πνπ ην ζέκα ηεο έγθξηζεο θαη ηεο επνπηείαο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ εγθξίλνληαη κέζσ ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο 

δηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ 726/2004, ην πεδίν δξαζηεξηνηήησλ θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (EMA) εμαθνινπζνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ θάξκαθα ηφζν γηα αλζξψπνπο φζν θαη γηα δψα (π.ρ., ην άξζξν 57 

παξάγξαθνο 1 δηαηεξείηαη ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο). Δίλαη, επνκέλσο, απαξαίηεην 

λα εμαζθαιηζηεί κηα θαηάιιειε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θαλνληζκνχ 726/2004 θαη ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ λένπ θαλνληζκνχ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα· 

 Η Δπηηξνπή Φαξκάθσλ γηα Κηεληαηξηθή Υξήζε (CVMP) εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

ηκήκα ηνπ EMA θαη ε ζέζπηζή ηεο πξέπεη, επνκέλσο, λα πξαγκαηνπνηεζεί σο 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θαλνληζκνχ 726/2004. Οη δξαζηεξηφηεηέο ηεο πξέπεη λα 

απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ EMA θαη ν EMA ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί θνηλέο ππνδνκέο νχησο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πεξηηηή επηθάιπςε 

ξφισλ· 

 Γελ είλαη ζαθέο γηα πνηνλ ιφγν ζα πξέπεη ν δηνξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ζηε CVMP 

λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο απφ εθείλνπο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ζε άιιεο επηηξνπέο ηνπ EMA. Η δηαδηθαζία γηα 

ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο CVMP πνπ πξνηάζεθε πξφζθαηα (βι. άξζξν 140 ηεο 

πξφηαζεο θαλνληζκνχ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα), νξίδεη ρσξίο ζαθήλεηα ηνλ ξφιν 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ EMA θαη έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξν βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο· 

 Η πξνηεηλφκελε δξάζε αιιάδεη ξηδηθά ηελ θαηαλνκή εμνπζηψλ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ, 

ελψ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ ηεο Δπηηξνπήο.. Η δνκή θαη ην 

πνζφ ησλ ηειψλ πξνο θαηαβνιή ζηνλ EMA έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ξπζκηζηηθνχ δηθηχνπ θαη, 

επνκέλσο, άκεζν αληίθηππν ζηα θξάηε κέιε θαη ζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο 

ηνπο. Σν ζέκα ησλ ηειψλ δελ κπνξεί επνκέλσο λα ζεσξεζεί «κε νπζηψδεο» ηκήκα ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) 726/2004· 

 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ έγθξηζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εληφο ηεο ΔΔ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο εμνπζηψλ 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπ πεδίνπ θαη ηεο θιίκαθαο αξκνδηνηήησλ 

ηνπ EMA, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ πξέπεη επίζεο λα δηθαηνινγνχληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο πξνηάζεηο πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ελφο ζαθψο θαζνξηζκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ· 
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 Παξφιν πνπ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα ζα ξπζκηζηνχλ 

απφ ηνλ πξνηεηλφκελν λέν θαλνληζκφ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα, ππάξρνπλ ηνκείο 

(π.ρ. ν θαζνξηζκφο ηειψλ θαη ρξεψζεσλ) πνπ απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή κηαο επηηξνπήο 

επηηξνπνινγίαο (δει. επηηξνπήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

182/2011). Δίλαη επνκέλσο απνιχησο απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ 

ηξνπνπνηεκέλν θαλνληζκφ 726/2004 κηα αλαθνξά ζηε Μφληκε Δπηηξνπή 

Κηεληαηξηθψλ Φαξκάθσλ· 

 Η Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ην ζέκα ησλ θαξκάθσλ γηα ζπάληεο αζζέλεηεο θαη είδε δψσλ 

πνπ πζηεξνχλ αξηζκεηηθά - πξνζθάησο νξηζζέληα σο «πεξηνξηζκέλεο αγνξέο» - είλαη 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα. Δίλαη, επνκέλσο, απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί φηη 

δηαηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηνλ EMA, νη νπνίεο 

απνηεινχζαλ ζαθψο ηκήκα ηνπ θαλνληζκνχ 726/2004. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην άξζξν 

79 ηνπ θαλνληζκνχ 726/2004 δελ ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί. 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ 

Η Δπηηξνπή Γεσξγίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Τπαίζξνπ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο, 

Γεκφζηαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ιάβεη 

ππφςε ηηο αθφινπζεο ηξνπνινγίεο: 

 

Τξνπνινγία   1 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(1) Η νδεγία 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
5
  θαη ν 

θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
6
 απνηέιεζαλ ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ 

παξαζθεπή, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη ηε 

δηαλνκή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Με 

βάζε ηελ πείξα πνπ απνθνκίζηεθε θαη 

χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηελ 

Δπηηξνπή, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο φζνλ αθνξά ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα επαλεμεηάζηεθε θαη 

εθδφζεθε ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. [...] ηνπ 

(1) Η νδεγία 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
5
  θαη ν 

θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
6
 απνηέιεζαλ ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηεο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ 

παξαζθεπή, ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη ηε 

δηαλνκή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Με 

βάζε ηελ πείξα πνπ απνθνκίζηεθε θαη 

χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηελ 

Δπηηξνπή, ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο φζνλ αθνξά ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα επαλεμεηάζηεθε θαη 

εθδφζεθε ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. [...] ηνπ 
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Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
7
 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ επνπηεία ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ επνπηεία ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, κε ζηφρν ηελ 

ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. 

___________ ___________ 

5
Οδεγία 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ 

θψδηθνο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα (ΔΔ 

L 311 ηεο 28.11.2001, ζ. 1). 

 

5
Οδεγία 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ 

θψδηθνο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα (ΔΔ 

L 311 ηεο 28.11.2001, ζ. 1). 

6
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004, γηα 

ηε ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ρνξήγεζεο άδεηαο θαη επνπηείαο φζνλ 

αθνξά ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε θαη 

γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Φαξκάθσλ (ΔΔ L 136 ηεο 30.4.2004, ζ. 1). 

6
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004, γηα 

ηε ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ρνξήγεζεο άδεηαο θαη επνπηείαο φζνλ 

αθνξά ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε θαη 

γηα ηε ζχζηαζε Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Φαξκάθσλ (ΔΔ L 136 ηεο 30.4.2004, ζ. 1). 

7
Καλνληζκφο … ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο … 

… … ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

(ΔΔ L … ηεο … … …, ζ. …). 

7
Καλνληζκφο … ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο … 

… … ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

(ΔΔ L … ηεο … … …, ζ. …). 

 

Τξνπνινγία   2 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(4) Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο 

ηεο Ληζαβφλαο, νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

αλαηέζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή δπλάκεη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ζα πξέπεη 

λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηα άξζξα 290 θαη 

291 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ή ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ κε 

νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 726/2004, ζα πξέπεη λα εθρσξεζεί 

ζηελ Δπηηξνπή ε αξκνδηφηεηα έθδνζεο 

(4) Μεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο 

ηεο Ληζαβφλαο, νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

αλαηέζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή δπλάκεη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ζα πξέπεη 

λα επζπγξακκηζηνχλ κε ηα άξζξα 290 θαη 

291 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ή ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ κε 

νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 726/2004, ζα πξέπεη λα εθρσξεζεί 

ζηελ Δπηηξνπή ε αξκνδηφηεηα έθδνζεο 
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πξάμεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 290 ηεο 

πλζήθεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ παξαξηήκαηνο ζηελ ηερληθή θαη 

επηζηεκνληθή πξφνδν, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη 

ελδερνκέλσο κεηεγθξηηηθέο κειέηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηε ζέζπηζε 

δηαηάμεσλ θαη απαηηήζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη γηα 

ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ηε κεηαβίβαζε 

αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ησλ 

παξαβηάζεσλ θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή 

πεξηνδηθψλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζηνπο 

θαηφρνπο αδεηψλ θπθινθνξίαο νη νπνίεο 

έρνπλ ρνξεγεζεί δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ησλ κέγηζησλ πνζψλ ησλ 

πνηλψλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη 

ησλ κεζφδσλ είζπξαμήο ηνπο. 

πξάμεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 290 ηεο 

πλζήθεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ παξαξηήκαηνο σο πξνο ηελ ηερληθή 

θαη επηζηεκνληθή πξφνδν, νχησο ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηάζεζε ζηελ αγνξά λέσλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο 

απαηηνχληαη ελδερνκέλσο κεηεγθξηηηθέο 

κειέηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηε ζέζπηζε 

δηαηάμεσλ θαη απαηηήζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ γηα 

ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ φξσλ ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη γηα 

ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ γηα ηε κεηαβίβαζε 

αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο ησλ 

παξαβηάζεσλ θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή 

πεξηνδηθψλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζηνπο 

θαηφρνπο αδεηψλ θπθινθνξίαο νη νπνίεο 

έρνπλ ρνξεγεζεί δπλάκεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ησλ κέγηζησλ πνζψλ ησλ 

πνηλψλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη 

ησλ κεζφδσλ είζπξαμήο ηνπο. 

 

Τξνπνινγία   3 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 6 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(6) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ εληαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004, ζα 

πξέπεη λα αλαηεζνχλ εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ 

έθδνζε εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ζε ζρέζε 

κε ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Οη ελ 

ιφγσ αξκνδηφηεηεο ζα πξέπεη λα 

αζθνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
8
. 

(6) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ εληαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004, ζα 

πξέπεη λα αλαηεζνχλ εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ 

έθδνζε εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ζε ζρέζε 

κε ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαη 

θηεληαηξηθή ρξήζε. Οη ελ ιφγσ 

αξκνδηφηεηεο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
8
. 
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___________ ___________ 

8
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, 

γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ 

αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ 

απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ 

εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή (ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13). 

8
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, 

γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ 

αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ 

απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ 

εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή (ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13). 

 

Τξνπνινγία  4 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 3 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 2 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

«Οη νξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ 

εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ.» 

«Οη νξηζκνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ θαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΕ) 2015/... (Κηεληαηξηθά 

θάξκαθα) εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.» 

 

Αηηηνιφγεζε 

Παξφιν πνπ ην ζέκα ηεο θαηαρψξηζεο θαη ηεο επνπηείαο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ εγθξίλνληαη κέζσ ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο δηαγξάθεηαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, ην πεδίν αξκνδηνηήησλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Επξσπατθνχ 

Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (EMA) εμαθνινπζνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θάξκαθα ηφζν γηα 

αλζξψπνπο φζν θαη γηα δψα (π.ρ., ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 δηαηεξείηαη ρσξίο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο). Είλαη, επνκέλσο, απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί κηα θαηάιιειε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ 

θαλνληζκνχ 726/2004 θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ λένπ θαλνληζκνχ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα. 

 

Τξνπνινγία   5 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν 10 α (λέα) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 55 – παξάγξαθνο 2 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 
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 (10α) Σην άξζξν 55, ην δεχηεξν εδάθην 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«Ο Οξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 

επηζηεκνληθψλ πφξσλ πνπ ζέηνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, ηελ επνπηεία θαη ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ηα 

θάξκαθα.» 

«Ο Οξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 

επηζηεκνληθψλ πφξσλ πνπ ζέηνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, ηελ επνπηεία θαη ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ηα 

θάξκαθα γηα αλζξψπηλε θαη θηεληαηξηθή 

ρξήζε.» 

 

 

 

Τξνπνινγία   6 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν 10 α (λέα) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 56 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β 

 

Ιζρχνλ θείκελν Τξνπνινγία 

 (10α) Τν άξζξν 56 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρείν β) ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

ʻ(β) ηελ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ γηα 

Κηεληαηξηθή Υξήζε, ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

γλψκεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζρεηηθά κε θάζε 

ζέκα πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ· 

ʻ(β) ηελ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ γηα 

Κηεληαηξηθή Υξήζε, ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

γλψκεο ηνπ Οξγαληζκνχ ζρεηηθά κε θάζε 

ζέκα πνπ αθνξά ην παξαδεθηφ ησλ 

θαθέισλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε 

ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία, κε ηε ρνξήγεζε, 

ηελ ηξνπνπνίεζε, ηελ αλαζηνιή ή ηελ 

αλάθιεζε ηεο θεληξηθήο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ 

δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

2015/…  (θηεληαηξηθά θάξκαθα) θαη κε 

ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έρνπλ ιάβεη 

θεληξηθή άδεηα θπθινθνξίαο, θαζψο θαη 

κε θαζήθνληα πνπ ηεο αλαηίζεληαη 

δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) 470/2008. 

Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ εθηειεζηηθνχ 

δηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηεο Επηηξνπήο, ε Επηηξνπή 

Φαξκάθσλ γηα Κηεληαηξηθή Φξήζε 

δηαηππψλεη επίζεο γλψκε γηα θάζε 
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επηζηεκνληθφ δήηεκα πνπ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ. Η επηηξνπή ιακβάλεη 

δεφλησο ππφςε θάζε αίηεκα θξάηνπο 

κέινπο γηα δηαηχπσζε γλψκεο. Η 

επηηξνπή επίζεο δηαηππψλεη γλψκε ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 

2015/...  (θηεληαηξηθά θάξκαθα). Η 

γλψκε ηεο επηηξνπήο είλαη δηαζέζηκε ζην 

θνηλφ.»· 

 

 

Τξνπνινγία   7 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν 10 α (λέα) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 57 – παξάγξαθνο 1 – εδάθην 2 – ζηνηρεία θα, θβ, θγ (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 (10α) Σην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1, 

πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 "(θα) ζπληνληζκφο ηεο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηηθέο 

νπζίεο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο Έλσζεο, γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

(ζχζηεκα Μνλνγξαθίαο)· 

 (θβ) παξνρή βνήζεηαο ζηα θξάηε κέιε γηα 

ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηηθέο νπζίεο ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Έλσζεο, γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

(ζχζηεκα Μνλνγξαθίαο)· 

 (θγ) δεκηνπξγία κηαο δσξεάλ δεκφζηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δξαζηηθέο νπζίεο 

ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζχκθσλα 

κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο (ζχζηεκα 

Μνλνγξαθίαο), θαη ελεκέξσζε απηήο ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ ζε ηαθηηθή βάζε. Οη 
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πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη πξέπεη 

λα παξνπζηάδνληαη κε θαηαλνεηφ ηξφπν». 

 

Τξνπνινγία   8 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν 11 α (λέα) 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 57 – παξάγξαθνο 2α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 (11α) Σην άξζξν 57 πξνζηίζεηαη ε 

αθφινπζε παξάγξαθνο: 

 «(2α) Η ηξάπεδα δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν γ) 

παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

πξέπεη λα πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηηο θπζηθνρεκηθέο, νηθνηνμηθνινγηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο ηδηφηεηεο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ κεηαβνιηηψλ 

ηεο. Σηε βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

φια ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο. Ο 

Οξγαληζκφο θαηαξηίδεη θαηάινγν φισλ 

ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη ησλ 

δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 

αγνξά ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 51 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 

2015/.... (Κηεληαηξηθά θάξκαθα).» 

 

Τξνπνινγία  9 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 13 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 61 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(13) ζην άξζξν 61 ε παξάγξαθνο 1 

αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

δηαγξάθεηαη 

‘1. Κάζε θξάηνο κέινο δηνξίδεη, θαηφπηλ 

δηαβνχιεπζεο κε ην Δηνηθεηηθφ 
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Σπκβνχιην, γηα κία ηξηεηία πνπ κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη, έλα ηαθηηθφ θαη έλα 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο 

θαξκάθσλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε. 

Τα αλαπιεξσκαηηθά κέιε εθπξνζσπνχλ 

ηα ηαθηηθά θαη ςεθίδνπλ ζηε ζέζε ηνπο 

φηαλ απηά απνπζηάδνπλ θαη κπνξνχλ λα 

ελεξγνχλ σο εηζεγεηέο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 62. 

 

Τα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

επηιέγνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ξφιν θαη 

ηελ πείξα ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε 

θαξκάθσλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε, θαηά 

πεξίπησζε, θαη εθπξνζσπνχλ ηηο 

αξκφδηεο εζληθέο ηνπο αξρέο.» 

 

Αηηηνιφγεζε 

Δελ είλαη ζαθέο γηα πνηνλ ιφγν ζα πξέπεη ν δηνξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ζηελ Επηηξνπή 

Φαξκάθσλ γηα Κηεληαηξηθή Φξήζε (CVMP) λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθνχο 

θαλφλεο απφ εθείλνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ζε άιιεο επηηξνπέο ηνπ 

EMA. Η δηαδηθαζία γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο CVMP πνπ πξνηάζεθε πξφζθαηα (βι. 

άξζξν 140 ηεο πξφηαζεο θαλνληζκνχ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα), νξίδεη ρσξίο ζαθήλεηα ηνλ 

ξφιν ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ EMA θαη έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξν βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο. 

Τξνπνινγία  10 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 14 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 62 – παξάγξαθνο 3 – εδάθην 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(14) ζην άξζξν 62 παξάγξαθνο 3 ην 

δεχηεξν εδάθην απαιείθεηαη· 

δηαγξάθεηαη 

Αηηηνιφγεζε 

Απηφ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαγξαθή ηνπ άξζξνπ 70 πνπ αιιάδεη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηειψλ θαη ρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο ΕΕ. Η πξφηαζε ηεο Επηηξνπήο δελ έρεη δψζεη θακία ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, ελψ ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα ππεξβαίλνπλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ θαλνληζκνχ 

726/2004 κε ηνλ πξνηεηλφκελν λέν θαλνληζκφ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα. Λφγσ έιιεηςεο 

θαηάιιειεο αηηηνιφγεζεο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ. 
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Τξνπνινγία   11 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 15 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 67 – παξάγξαθνο 3 – εδάθην 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

Σα έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ απνηεινχληαη 

απφ κηα ζπλεηζθνξά εθ κέξνπο ηεο 

Έλσζεο, απφ ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινπλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε 

δηαηήξεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηεο 

Έλσζεο θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή απφ ηελ 

νκάδα ζπληνληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ βάζεη 

ησλ άξζξσλ 107γ, 107ε, 107δ, 107ηα θαη 

107ηδ ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ θαη απφ ηα 

ηέιε γηα άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

Σα έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ απνηεινχληαη 

απφ κηα ζπλεηζθνξά εθ κέξνπο ηεο 

Έλσζεο, απφ ηα ηέιε πνπ θαηαβάιινπλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε 

δηαηήξεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηεο 

Έλσζεο γηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα αλζξψπηλε θαη γηα θηεληαηξηθή 

ρξήζε, θαη γηα άιιεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζχκθσλα 

κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. ... (Κηεληαηξηθά 

θάξκαθα), ή απφ ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ 

φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ βάζεη ησλ άξζξσλ 107γ, 

107ε, 107δ, 107ηα θαη 107ηδ ηεο νδεγίαο 

2001/83/ΔΚ θαη απφ ηα ηέιε γηα άιιεο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ. 

 

Τξνπνινγία  12 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 16 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 70 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(16) ην άξζξν 70 αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

αθφινπζν θείκελν: 

δηαγξάθεηαη 

«Άξζξν 70  

1. Η Επηηξνπή, βάζεη ησλ αξρψλ πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, εθδίδεη 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 87 
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παξάγξαθνο 2, θαζνξίδνληαο ηα εμήο: 

(α) ηε δνκή θαη ην επίπεδν ησλ ηειψλ θαη 

ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 67 παξάγξαθνο 3· 

 

(β) ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

εηζπξάηηνληαη ηέιε· 

 

(γ) ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο νη κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

θαηαβάιινπλ κεησκέλα ηέιε, λα 

αλαβάιινπλ ηελ θαηαβνιή ησλ ηειψλ ή 

λα ιακβάλνπλ δηνηθεηηθή ζπλδξνκή· 

 

(δ) ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

ακνηβή γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηαη 

απφ ην κέινο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ή 

απφ ην κέινο ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ 

πνπ ελεξγεί σο εηζεγεηήο· θαη 

 

(ε) ηνπο φξνπο πιεξσκήο θαη ακνηβήο. Τα 

ηέιε θαζνξίδνληαη ζε ηέηνην επίπεδν 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ην έιιεηκκα ή 

ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε πιενλάζκαηνο 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη 

λα αλαζεσξνχληαη, φηαλ απηφ δελ 

ζπκβαίλεη. 

 

2. Καηά ηελ έθδνζε ησλ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, ε Επηηξνπή ιακβάλεη 

ππφςε ηα αθφινπζα: 

 

(α) ην χςνο ησλ ηειψλ θαζνξίδεηαη ζε 

επίπεδν πνπ εμαζθαιίδεη φηη ηα έζνδα 

απφ ηα ηέιε απηά επαξθνχλ θαηαξρήλ γηα 

λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο απηνχ· 

 

(β) ην επίπεδν ησλ ηειψλ ιακβάλεη ππφςε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη κηα δηαθαλήο 

θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη ησλ 

δαπαλψλ γηα ηα θαζήθνληα πνπ 

αζθνχληαη απφ ηηο εζληθέο αξκφδηεο 

αξρέο· 

 

(γ) ζπλεμέηαζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ΜΜΕ, θαηά πεξίπησζε, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο 
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δηαρσξηζκνχ ησλ πιεξσκψλ ζε 

πεξηζζφηεξεο δφζεηο θαη θάζεηο· 

(δ) γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο, ε ακνηβή 

κπνξεί λα αξζεί, ελ φισ ή ελ κέξεη, γηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαξκάθσλ· 

 

(ε) ζηε δηάξζξσζε θαη ην χςνο ησλ 

ηειψλ ιακβάλεηαη ππφςε αλ νη 

πιεξνθνξίεο έρνπλ ππνβιεζεί απφ θνηλνχ 

ή ρσξηζηά· ζη) 

 

(ζη) ζε εμαηξεηηθέο θαη δεφλησο 

αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ 

απνδνρήο απφ ηνλ Οξγαληζκφ, κπνξεί λα 

αξζεί ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ακνηβήο· 

 

(δ) ε ακνηβή γηα ηελ εξγαζία ηνπ εηζεγεηή 

θαηαβάιιεηαη θαηαξρήλ ζηελ αξκφδηα 

εζληθή αξρή πνπ απαζρνιεί ηνλ εηζεγεηή 

ή, εάλ ν εηζεγεηήο δελ απαζρνιείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή, ζην θξάηνο 

κέινο ην νπνίν ηνλ δηφξηζε· 

 

(ε) ν ρξφλνο ηεο πιεξσκήο γηα ηα ηέιε 

θαη ηηο επηβαξχλζεηο νξίδεηαη αθνχ 

ιεθζνχλ δεφλησο ππφςε νη πξνζεζκίεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) 

αξηζ. [...]»· 

 

Αηηηνιφγεζε 

Η πξνηεηλφκελε δξάζε αιιάδεη ξηδηθά ηε θαηαλνκή εμνπζηψλ ζην πιαίζην ηεο ΕΕ, ελψ δελ 

ππνζηεξίδεηαη απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή εθηίκεζε αληηθηχπνπ ηεο Επηηξνπήο. Η δνκή θαη ην 

πνζφ ησλ ηειψλ πξνο θαηαβνιή ζηνλ EMA έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ξπζκηζηηθνχ δηθηχνπ θαη, επνκέλσο, άκεζν αληίθηππν ζηα θξάηε 

κέιε θαη ζηνπο εζληθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. Τν ζέκα δελ κπνξεί επνκέλσο λα ζεσξεζεί 

«κε νπζηψδεο» ηκήκα ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) 726/2004. 

Τξνπνινγία  13 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 18  

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 86 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

«Άξζξν 86 «Άξζξν 86 
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Η Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηνπιάρηζηνλ αλά 

δεθαεηία γεληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πείξα πνπ απνθηάηαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ θαη απφ ην θεθάιαην 4 

ηίηινο III ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ.»· 

Η Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηνπιάρηζηνλ αλά 

πεληαεηία γεληθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πείξα πνπ απνθηάηαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ θαη απφ ην θεθάιαην 4 

ηίηινο III ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ θαη ηνλ 

θαλνληζκφ (ΕΕ) 2015/... (Κηεληαηξηθά 

θάξκαθα).»· 

Αηηηνιφγεζε 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ έγθξηζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εληφο ηεο ΕΕ ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο εμνπζηψλ κεηαμχ ηεο ΕΕ θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηνπ πεδίνπ θαη ηεο θιίκαθαο αξκνδηνηήησλ ηνπ EMA, νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ νπνίνπ πξέπεη επίζεο λα δηθαηνινγνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνηάζεηο πξνυπνινγηζκνχ. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ελφο ζαθψο 

θαζνξηζκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Τξνπνινγία  14 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 19 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 87 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Η Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ ηε κφληκε 

επηηξνπή θαξκάθσλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε, 

πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 121 

ηεο νδεγίαο 2001/83/EΚ. Η επηηξνπή 

λνείηαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

1. Η Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ ηε κφληκε 

επηηξνπή θαξκάθσλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε 

πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 121 

ηεο νδεγίαο 2001/83/ΕΚ θαη ηε κφληκε 

επηηξνπή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

ζπζηάζεθε βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) 

2015/... (θηεληαηξηθά θάξκαθα). 

Πξφθεηηαη γηα επηηξνπέο θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

Αηηηνιφγεζε 

Παξφιν πνπ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα ζα ξπζκηζηνχλ απφ ηνλ 

πξνηεηλφκελν λέν θαλνληζκφ γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα, ππάξρνπλ ηνκείο (π.ρ. ν θαζνξηζκφο 

ηειψλ θαη ρξεψζεσλ) πνπ απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή κηαο επηηξνπήο επηηξνπνινγίαο (δει. 

επηηξνπήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 182/2011). Είλαη επνκέλσο απνιχησο 

απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ηξνπνπνηεκέλν θαλνληζκφ 726/2004 κηα αλαθνξά ζηε 

Μφληκε Επηηξνπή Κηεληαηξηθψλ Φαξκάθσλ. 
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Τξνπνινγία  15 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 20 

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 

Άξζξν 87 β – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η εμνπζηνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4, 

ζην άξζξν 10β παξάγξαθνο 1, ζην άξζξν 

14 παξάγξαθνο 7, ζην άξζξν 16 

παξάγξαθνο 4 θαη ζην άξζξν 84 

παξάγξαθνο 3, ηζρχεη γηα αφξηζηε ρξνληθή 

πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

2. Η εμνπζηνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 4, 

ζην άξζξν 10β παξάγξαθνο 1, ζην άξζξν 

14 παξάγξαθνο 7, ζην άξζξν 16 

παξάγξαθνο 4 θαη ζην άξζξν 84 

παξάγξαθνο 3, ηζρχεη γηα πεξίνδν πέληε 

εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Αηηηνιφγεζε 

Απνηειεί ζεζκνζεηεκέλε αξρή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ην φηη ε εμνπζηνδφηεζε ζηελ Επηηξνπή δελ ζα 

πξέπεη λα εθρσξείηαη γηα αφξηζηε ρξνληθή πεξίνδν. Η πεξίνδνο απηή ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη 

ζηα πέληε ρξφληα. 

Τξνπνινγία  16 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – ζεκείν 21 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

Σα άξζξα 30 έσο 54, ηα άξζξα 79, 87γ θαη 

87δ θαη ην ζεκείν 2 ηνπ παξαξηήκαηνο 

απαιείθνληαη. 

Σα άξζξα 30 έσο 54, ηα άξζξα 87γ θαη 87δ 

θαη ην ζεκείν 2 ηνπ παξαξηήκαηνο 

απαιείθνληαη. 

Αηηηνιφγεζε 

Η Επηηξνπή ζεσξεί φηη ην ζέκα ησλ θαξκάθσλ γηα ζπάληεο αζζέλεηεο θαη είδε δψσλ πνπ 

πζηεξνχλ αξηζκεηηθά - πξνζθάησο νξηζζέληα σο «πεξηνξηζκέλεο αγνξέο» - είλαη έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα. Είλαη, 

επνκέλσο, απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί φηη δηαηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ γηα ηνλ EMA, νη νπνίεο απνηεινχζαλ ζαθψο ηκήκα ηνπ θαλνληζκνχ 726/2004. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην άξζξν 79 ηνπ θαλνληζκνχ 726/2004 δελ ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί. 
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θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο άδεηαο θαη επνπηείαο φζνλ αθνξά 

ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαη γηα θηεληαηξηθή 
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