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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

7.3.2016 A8-0046/295 

Τροπολογία  295 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 65 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(65) Η επαιήζεπζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε 

ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο κέζσ ειέγρσλ είλαη 

ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ ηνπ θαλνληζκνύ ζε νιόθιεξε 

ηελ Έλσζε. Σπλεπώο, νη αξκόδηεο αξρέο 

ησλ θξαηώλ κειώλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα πξαγκαηνπνηνύλ επηζεσξήζεηο 

ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, δηαλνκήο 

θαη ρξήζεο ησλ θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, 

νη αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

λα πξαγκαηνπνηνύλ αηθληδηαζηηθέο 

επηζεσξήζεηο. 

(65) Η επαιήζεπζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε 

ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο κέζσ ειέγρσλ είλαη 

ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ ηνπ θαλνληζκνύ ζε νιόθιεξε 

ηελ Έλσζε. Σπλεπώο, νη αξκόδηεο αξρέο 

ησλ θξαηώλ κειώλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα πξαγκαηνπνηνύλ επηζεσξήζεηο 

ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, δηαλνκήο 

θαη ρξήζεο ησλ θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ 

θαη λα δεκνζηεύνπλ εηήζηεο εθζέζεηο 

ειέγρνπ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, 

όιεο νη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη αηθληδηαζηηθά. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Επζπγξάκκηζε ηεο αηηηνινγηθήο ζθέςεο κε ηελ ηξνπνινγία 273 όπσο εγθξίζεθε ζηελ επηηξνπή 

ENVI. Οη επηζεσξήζεηο πξέπεη λα δηελεξγνύληαη αηθληδηαζηηθά γηα λα είλαη αμηόπηζηεο. Τα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δεκνζηεύνπλ εηήζηεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο πνπ 

δηελεξγνύληαη. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

7.3.2016 A8-0046/296 

Τροπολογία  296 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 70 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(70) Οη εηαηξείεο θαη νη αξρέο βξίζθνληαη 

ζπρλά αληηκέησπεο κε ηελ αλάγθε λα 

θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, ηηο πξόζζεηεο ύιεο δσνηξνθώλ, 

ηα βηνθηόλα θαη άιια πξντόληα. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ 

αλαθνινπζίεο ζηε κεηαρείξηζε απηώλ ησλ 

πξντόλησλ, λα απμεζεί ε αζθάιεηα δηθαίνπ 

θαη λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ από ηα θξάηε κέιε, ζα πξέπεη 

λα νξηζηεί κηα νκάδα ζπληνληζκνύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ ε νπνία, αλάκεζα ζηα άιια 

θαζήθνληά ηεο, ζα πξέπεη λα παξέρεη, γηα 

θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά, ζύζηαζε 

ζρεηηθά κε ην αλ έλα πξντόλ εκπίπηεη ζηνλ 

νξηζκό ηνπ θηεληαηξηθνύ θαξκάθνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα 

δηθαίνπ, ε Επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη 

θαηά πόζνλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ είλαη 

θηεληαηξηθό θάξκαθν. 

(70) Οη εηαηξείεο θαη νη αξρέο βξίζθνληαη 

ζπρλά αληηκέησπεο κε ηελ αλάγθε λα 

θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, ηηο πξόζζεηεο ύιεο δσνηξνθώλ, 

ηα βηνθηόλα θαη άιια πξντόληα. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ 

αλαθνινπζίεο ζηε κεηαρείξηζε απηώλ ησλ 

πξντόλησλ, λα απμεζεί ε αζθάιεηα δηθαίνπ 

θαη λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ από ηα θξάηε κέιε, ζα πξέπεη 

λα νξηζηεί κηα νκάδα ζπληνληζκνύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ. Απηή ε νκάδα 

ζπληνληζκνύ ζα πξέπεη επίζεο λα 

πεξηιακβάλεη επαξθή αξηζκό κειώλ κε 

ζθαηξηθή εκπεηξία ζε ζπκπιεξσκαηηθέο 

θαη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Τα κέιε ηεο 

νκάδαο ζπληνληζκνύ ζα πξέπεη, κεηαμύ 

άιισλ, λα παξέρνπλ, γηα θάζε πεξίπησζε 

ρσξηζηά, ζύζηαζε ζρεηηθά κε ην αλ έλα 

πξντόλ εκπίπηεη ζηνλ νξηζκό ηνπ 

θηεληαηξηθνύ θαξκάθνπ θαη εάλ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα 

δηθαίνπ, ε Επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη 

θαηά πόζνλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντόλ είλαη 

θηεληαηξηθό θάξκαθν. 

Or. en 
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Αηηηνιόγεζε 

Είλαη ζεκαληηθό λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ νκάδα ζπληνληζκνύ θαη κέιε κε ζθαηξηθή εκπεηξία ζε 

ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

7.3.2016 A8-0046/297 

Τροπολογία  297 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραυος 5 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

5. Όηαλ ε αίηεζε αθνξά θηεληαηξηθό 

θάξκαθν πνπ πεξηέρεη ή απνηειείηαη από 

γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνύο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

νδεγίαο 2001/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ24, 

ηόηε, εθηόο από ηα έγγξαθα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ε αίηεζε 

ζπλνδεύεηαη από: 

δηαγξάθεηαη 

(α) αληίγξαθν ηεο γξαπηήο ζπγθαηάζεζεο 

ησλ αξκόδησλ αξρώλ γηα ηε ζθόπηκε 

ειεπζέξσζε ησλ γελεηηθώο 

ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ ζην 

πεξηβάιινλ γηα ιόγνπο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην κέξνο 

Β ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΟΚ· 

 

(β) ηνλ πιήξε ηερληθό θάθειν ν νπνίνο ζα 

παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο 

ζύκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα III θαη IV 

ηεο νδεγίαο 2001/18/ΔΚ· 

 

(γ) ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

παξαξηήκαηνο II ηεο νδεγίαο 

2001/18/ΔΚ· θαη 

 

(δ) ηα πνξίζκαηα ελδερόκελσλ 

δηεξεπλήζεσλ πνπ έγηλαλ γηα ιόγνπο 

έξεπλαο ή αλάπηπμεο. 

 

__________________  
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24
 Οδεγία 2001/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

12εο Μαξηίνπ 2001, γηα ηε ζθόπηκε 

ειεπζέξσζε γελεηηθώο ηξνπνπνηεκέλσλ 

νξγαληζκώλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 90/220/ΔΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 106 ηεο 17.4.2001, 

ζ. 1). 

 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Επζπγξάκκηζε κε ηελ ηξνπνινγία 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Τροπολογία  298 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραυος 3 – στοιχείο στ 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(ζη) ην θηεληαηξηθό θάξκαθν δελ 

ππόθεηηαη ζε εηδηθέο ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η θηεληαηξηθή ζπληαγή δελ ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη από ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπ 

θηεληαηξηθνύ θαξκάθνπ. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Τροπολογία  299 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραυος 3 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Η Επηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη 

θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμεηο ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 146 κε ζθνπό ηε ζέζπηζε 

θαλόλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκώμεσλ ζηνλ άλζξσπν, 

ώζηε λα δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα 

νξηζκέλσλ δξαζηηθώλ νπζηώλ ζηνλ 

άλζξσπν. 

3. Τν αξγόηεξν [12 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ] ε Επηηξνπή εθδίδεη 

θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμεηο ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 146 κε ζθνπό ηε ζέζπηζε 

θαλόλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκώμεσλ ζηνλ άλζξσπν, 

ώζηε λα δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα 

νξηζκέλσλ δξαζηηθώλ νπζηώλ ζηνλ 

άλζξσπν. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η εμνπζηνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο δελ επαξθεί - ε Επηηξνπή πξέπεη λα είλαη ππνρξεσκέλε λα 

εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμεηο θαη ζα πξέπεη λα ηεζεί ζαθήο πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε 

ηνπο, νύησο ώζηε ν θαζνξηζκόο θξίζηκσλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ λα έρεη ζπκβεί θαηά ηελ 

εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Πξνηείλεηαη, επνκέλσο, λα δίδεηαη 

πεξηζώξην ελόο έηνπο γηα ηε ζέζπηζε ησλ θαλόλσλ θαη ελόο αθόκε έηνπο γηα ηνλ πξαγκαηηθό 

θαζνξηζκό ησλ νπζηώλ. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Τροπολογία  300 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραυος 4 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Η Επηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθώλ 

πξάμεσλ, θαζνξίδεη ηηο αληηκηθξνβηαθέο 

νπζίεο ή ηηο νκάδεο αληηκηθξνβηαθώλ 

νπζηώλ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηε ζεξαπεία ζπγθεθξηκέλσλ ινηκώμεσλ 

ζηνλ άλζξσπν. Οη ελ ιόγσ εθηειεζηηθέο 

πξάμεηο εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 145 παξάγξαθνο 2. 

4. Τν αξγόηεξν [24 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ] ε Επηηξνπή, κέζσ 

εθηειεζηηθώλ πξάμεσλ, θαζνξίδεη ηηο 

αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο ή ηηο νκάδεο 

αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκώμεσλ ζηνλ άλζξσπν. 

Οη ελ ιόγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο 

εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 

παξάγξαθνο 2. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Είλαη ζεκαληηθό λα έρεη ε Επηηξνπή θαζνξηζκέλε πξνζεζκία ελόο έηνπο γηα ηε ζέζπηζε ησλ 

θαλόλσλ θαη ελόο αθόκε έηνπο γηα ηνλ πξαγκαηηθό θαζνξηζκό ησλ αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζηνλ άλζξσπν. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Τροπολογία  301 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραυος 3 α (νέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 3 α. Γελ πξνζηαηεύνληαη νη πιεξνθνξίεο 

αζθάιεηαο όζνλ αθνξά ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ 

θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Είλαη ζεκαληηθό λα δηαζθαιηζηεί ε πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηώζεηο ησλ θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

7.3.2016 A8-0046/302 

Τροπολογία  302 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 92 – παράγραυος 2 – στοιχείο γ 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(γ) ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε κνλάδα 

παξαγσγήο ζηελ νπνία ζα παξάγνληαη ή ζα 

ππνβάιινληαη ζε δνθηκή ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα· 

(γ) ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε κνλάδα 

παξαγσγήο ζηελ νπνία ζα παξάγνληαη ή ζα 

ππνβάιινληαη ζε δνθηκή ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο εθπνκπέο, 

ηηο απνξξίςεηο θαη ηηο δηαξξνέο 

δξαζηηθήο νπζίαο θαη ησλ πξνδξόκσλ 

νπζηώλ ηεο ζην πεξηβάιινλ· 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Οη κνλάδεο παξαγσγήο είλαη δπλαηό λα απνηεινύλ κείδνλα πεγή πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο. 

Είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο, ηηο απνξξίςεηο θαη ηηο δηαξξνέο 

ηεο δξαζηηθήο νπζίαο θαη ησλ πξνδξόκσλ νπζηώλ ηεο ζην πεξηβάιινλ. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Τροπολογία  303 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 115 – παράγραυος 1 α (νέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 1 α. Καηά παξέθθιηζε από ηελ 

παξάγξαθν 1, ηα νκνηνπαζεηηθά 

θάξκαθα κπνξνύλ λα ρνξεγνύληαη ζε δώα 

πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/304 

Τροπολογία  304 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 116 – παράγραυος 3 α (νέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 3 α. Καηά παξέθθιηζε από ηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 3, επηηξέπεηαη λα 

ρνξεγνύληαη ζε δώα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, ππό ηελ επζύλε 

ηνπ θηεληάηξνπ, νκνηνπαζεηηθά 

θάξκαθα, εθόζνλ πεξηέρνπλ 

απνθιεηζηηθά δξαζηηθέο νπζίεο πνπ 

απαξηζκνύληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) 

αξηζ. 37/2010 σο νπζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

απαηηείηαη λα θαζνξηζηεί αλώηαην όξην. 

Or. en 

 

 

 


