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PR_COD_1amCom 

 

 

Τπφκλεκα 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.) 

 

 

 

 

 

Σξνπνινγίεο 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. 

 

 

 



 

RR\1087893EL.doc 3/263 PE551.951v02-00 

 EL 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ελίδα 

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ...... 5 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ..................................................................................................... 169 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΔΧΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ

 ................................................................................................................................................ 172 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΤΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ................................... 263 

 

 

 



 

PE551.951v02-00 4/263 RR\1087893EL.doc 

EL 



 

RR\1087893EL.doc 5/263 PE551.951v02-00 

 EL 

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ηελ πξόηαζε θαλνληζκνύ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 

γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

(Σπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία: πξώηε αλάγλσζε) 

Τν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

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

πκβνχιην (COM(2014)0558), 

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

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

νπνία ηνπ ππνβιήζεθε ε πξφηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή (C8-0164/2014), 

– 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
, 

– αθνχ δήηεζε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 19εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ αζθαιέζηεξε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηελ Δπξψπε: βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο
2
, 

– 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 (A8-0046/2016), 

1. εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε 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 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. 

2
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0197. 
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Τξνπνινγία 1 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(2) Με βάζε ηελ απνθηεζείζα πείξα θαη 

χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ 

επηζηεκνληθή πξφνδν, ηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 

(2) Με βάζε ηελ απνθηεζείζα πείξα θαη 

χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ 

επηζηεκνληθή πξφνδν, ηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, πάληνηε φκσο κε 

ζεβαζκφ ζηα δψα, ηε θχζε θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. 

 

Τξνπνινγία  2 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 6 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(6) Σα δψα κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ απφ 

έλα επξχ θάζκα λφζσλ νη νπνίεο είλαη 

δπλαηφλ λα πξνιεθζνχλ ή λα 

ζεξαπεπηνχλ. Ο αληίθηππνο ησλ λφζσλ 

ησλ δψσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν απηψλ κπνξεί λα 

είλαη θαηαζηξνθηθφο γηα κεκνλσκέλα δψα, 

δσηθνχο πιεζπζκνχο, εθηξνθείο δψσλ θαη 

ηελ νηθνλνκία. Οη κεηαδνηηθέο ζηνλ 

άλζξσπν λφζνη ησλ δψσλ κπνξνχλ επίζεο 

λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε 

δεκφζηα πγεία. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη ζηελ Έλσζε επαξθή θαη 

απνηειεζκαηηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη πςειά πξφηππα 

δεκφζηαο πγείαο θαη πγείαο ησλ δψσλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ 

ηεο γεσξγίαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

(6) Παξά ηα πγεηνλνκηθά, δηαηξνθηθά, 

δηαρεηξηζηηθά κέηξα θαη ηα κέηξα 

βηναζθάιεηαο πνπ ιακβάλνπλ νη 

θηελνηξφθνη, ηα δψα κπνξνχλ λα 

πξνζβιεζνχλ απφ έλα επξχ θάζκα λφζσλ 

νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα πξνιεθζνχλ ή λα 

ζεξαπεπηνχλ κε θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ηφζν ράξηλ ηεο πγείαο ησλ δψσλ φζν θαη 

γηα ιφγνπο θαιήο δηαβίσζεο. Ο 

αληίθηππνο ησλ λφζσλ ησλ δψσλ θαη ησλ 

κέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν 

απηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφο γηα 

κεκνλσκέλα δψα, δσηθνχο πιεζπζκνχο, 

εθηξνθείο δψσλ θαη ηελ νηθνλνκία. Οη 

κεηαδνηηθέο ζηνλ άλζξσπν λφζνη ησλ 

δψσλ κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηε δεκφζηα πγεία. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ 

Έλσζε επαξθή θαη απνηειεζκαηηθά 
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θηεληαηξηθά θάξκαθα ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη πςειά πξφηππα δεκφζηαο 

πγείαο θαη πγείαο ησλ δψσλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο 

ζσζηήο εθηξνθήο θαη δηαρείξηζεο, κε 

ζθνπφ λα βειηησζεί ε θαιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ, λα πεξηνξηζηεί ε εμάπισζε ησλ 

αζζελεηψλ, λα πξνιεθζεί ε κηθξνβηαθή 

αληνρή θαη λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή 

δηαηξνθή ησλ δψσλ. 

 

Τξνπνινγία  3 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 7 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(7) Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα 

νξίζεη πςειά πξφηππα πνηφηεηαο, 

αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα, έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ θάπνηεο θνηλέο αλεζπρίεο 

φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ. 

Σαπηφρξνλα, ν παξψλ θαλνληζκφο ζα 

πξέπεη λα ελαξκνλίζεη ηνπο θαλφλεο γηα 

ηελ έγθξηζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη 

ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο. 

(7) Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα 

νξίζεη πςειά πξφηππα πνηφηεηαο, 

αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα, έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ θάπνηεο θνηλέο αλεζπρίεο 

φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ, θαζψο 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σαπηφρξνλα, ν 

παξψλ θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα 

ελαξκνλίζεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ έγθξηζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη ηε δηάζεζή 

ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο. 

 

Τξνπνινγία  4 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 7 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (7α) Ο παξψλ θαλνληζκφο απνζθνπεί 

ζηελ εμαζθάιηζε πςεινχ βαζκνχ 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηφζν ησλ δψσλ 

φζν θαη ησλ αλζξψπσλ, ελψ παξάιιεια 

ζα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα 
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εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο. Ο 

παξψλ θαλνληζκφο απνβιέπεη ζην λα 

εμαζθαιίδεη φηη ε βηνκεραλία ζα 

απνδεηθλχεη φηη νη θαξκαθεπηηθέο νπζίεο 

ή ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

παξάγνληαη ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δελ 

έρνπλ επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηελ πγεία 

ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ ή κε 

απνδεθηέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

 

Τξνπνινγία  5 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 9 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(9) Σν πεδίν εθαξκνγήο γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή ρξήζε κηαο θεληξηθήο 

δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο βάζεη ηεο 

νπνίαο νη άδεηεο ηζρχνπλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ λέεο 

δξαζηηθέο νπζίεο, θαζψο θαη θάξκαθα ηα 

νπνία πεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη απφ 

ηζηνχο ή θχηηαξα πνπ ιακβάλνληαη κε ηε 

ρξήζε κεραληθήο. Σαπηφρξνλα, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή 

δηαζεζηκφηεηα θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

ζηελ Έλσζε, ε θεληξηθή δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο άδεηαο ζα πξέπεη λα επεθηαζεί 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ππνβνιή αηηήζεσλ ρνξήγεζεο άδεηαο 

ζχκθσλα κε απηή ηε δηαδηθαζία γηα φια ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ηα γελφζεκα θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζε εζληθφ επίπεδν.  

(9) Σν πεδίν εθαξκνγήο γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή ρξήζε κηαο θεληξηθήο 

δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο βάζεη ηεο 

νπνίαο νη άδεηεο ηζρχνπλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη, κεηαμχ 

άιισλ, ηα θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ λέεο 

δξαζηηθέο νπζίεο, θαζψο θαη θάξκαθα ηα 

νπνία πεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη απφ 

ηζηνχο ή θχηηαξα πνπ ιακβάλνληαη κε ηε 

ρξήζε κεραληθήο. Σαπηφρξνλα, γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή 

δηαζεζηκφηεηα θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

ζηελ Έλσζε, ε θεληξηθή δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο άδεηαο ζα πξέπεη λα επεθηαζεί 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ππνβνιή αηηήζεσλ ρνξήγεζεο άδεηαο 

ζχκθσλα κε απηή ηε δηαδηθαζία γηα φια ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ηα γελφζεκα θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζε εζληθφ επίπεδν. Η 

ρξήζε ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο ζα 

πξέπεη λα ελζαξξπλζεί κε φια ηα κέζα, 

ηδηαίηεξα δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε 

ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(ΜΜΔ). 
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Τξνπνινγία  6 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 14 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(14) Όηαλ έλα θξάηνο κέινο ή ε Δπηηξνπή 

ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ιφγνη πνπ 

ππνδειψλνπλ φηη έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν κπνξεί λα παξνπζηάδεη δπλεηηθφ 

ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ή γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη επηζηεκνληθή 

αμηνιφγεζε ηνπ θαξκάθνπ ζε ελσζηαθφ 

επίπεδν, γηα ηελ έθδνζε κηαο εληαίαο 

απφθαζεο φζνλ αθνξά ηα ζεκεία ηεο 

δηαθσλίαο, ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα 

θξάηε κέιε θαη ιακβάλεηαη κε βάζε κηα 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε νθέινπο-θηλδχλνπ. 

(14) Όηαλ έλα θξάηνο κέινο ή ε Δπηηξνπή 

ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ιφγνη πνπ 

ππνδειψλνπλ φηη έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν κπνξεί λα παξνπζηάδεη δπλεηηθφ 

ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ή γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη επηζηεκνληθή 

αμηνιφγεζε ηνπ θαξκάθνπ ζε ελσζηαθφ 

επίπεδν, γηα ηελ έθδνζε κηαο εληαίαο 

απφθαζεο φζνλ αθνξά ηα ζεκεία ηεο 

δηαθσλίαο, ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα 

θξάηε κέιε θαη ιακβάλεηαη κε βάζε κηα 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε νθέινπο-θηλδχλνπ. 

Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο γηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζα πξέπεη λα είλαη 

ξπζκηζκέλε έηζη ψζηε λα αίξεη άιιεο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε 

ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε λέσλ θαξκάθσλ. 

 

Τροπολογία  7 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 17 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(17) Χζηφζν, κπνξεί λα ππάξμνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν 

θαλέλα θαηάιιειν εγθεθξηκέλν 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, θαη’ εμαίξεζε, νη θηελίαηξνη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπληαγνγξαθνχλ άιια θάξκαθα γηα ηα 

δψα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπο 

ζχκθσλα κε απζηεξνχο θαλφλεο θαη κφλν 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ή ηεο θαιήο 

δηαβίσζεο ησλ δψσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

(17) Χζηφζν, κπνξεί λα ππάξμνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν 

θαλέλα θαηάιιειν εγθεθξηκέλν 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, θαη’ εμαίξεζε, νη θηελίαηξνη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπληαγνγξαθνχλ άιια θάξκαθα γηα ηα 

δψα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπο 

ζχκθσλα κε απζηεξνχο θαλφλεο θαη κφλν 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ή ηεο θαιήο 

δηαβίσζεο ησλ δψσλ. ε ηέηνηεο 
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δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ, νη θηελίαηξνη 

ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη 

πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο ρξφλνο 

αλακνλήο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε είζνδνο 

επηβιαβψλ θαηαινίπσλ ησλ ελ ιφγσ 

θαξκάθσλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. 

πεξηπηψζεηο, ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηκηθξνβηαθά 

θάξκαθα γηα αλζξψπηλε ρξήζε, αιιά 

κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε έθδνζεο 

ζπληαγήο απφ θηελίαηξν θαη ρνξήγεζεο 

εμνπζηνδφηεζεο απφ ηελ θηεληαηξηθή 

αξρή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ελ ιφγσ 

θηεληάηξνπ· ηελ πεξίπησζε ησλ δψσλ 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, νη θηελίαηξνη ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη πξνβιέπεηαη 

θαηάιιεινο ρξφλνο αλακνλήο, ψζηε λα 

απνηξέπεηαη ε είζνδνο επηβιαβψλ 

θαηαινίπσλ ησλ ελ ιφγσ θαξκάθσλ ζηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα, θαη θαηά ζπλέπεηα 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ ζηα δψα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή ηξνθίκσλ. 

 

Τροπολογία8 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 18 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(18) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηηξέπνπλ ηελ 

θαη’ εμαίξεζε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο, φηαλ 

είλαη αλαγθαίν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

λφζσλ πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν θαη φηαλ ην απαηηεί ε 

πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ζε έλα θξάηνο 

κέινο. 

(18) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζσξηλή 

θαη’ εμαίξεζε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο, φηαλ 

είλαη αλαγθαίν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

λφζσλ πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, ή λέσλ λφζσλ, θαη φηαλ 

ην απαηηεί ε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ζε 

έλα θξάηνο κέινο. 

 

Τξνπνινγία  9 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 20 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(20) Η νδεγία 2010/63/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαζνξίδεη δηαηάμεηο γηα ηελ 

(20) Η νδεγία 2010/63/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαζνξίδεη δηαηάμεηο γηα ηελ 
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πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηζηεκνληθνχο 

ζθνπνχο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο, ηεο κείσζεο θαη ηεο 

βειηίσζεο. Οη θιηληθέο δνθηκέο ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εμαηξνχληαη απφ 

ηελ ελ ιφγσ νδεγία. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

δηεμαγσγή ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ, νη 

νπνίεο παξέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ, πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ πην 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε 

ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ δψσλ, ελψ 

ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 
πξνθαιέζνπλ πφλν, ηαιαηπσξία ή αγσλία 

γηα ηα δψα, νη νπνίεο ζα πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη 

απφ ηελ νδεγία 2010/63/ΔΔ. 

πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηζηεκνληθνχο 

ζθνπνχο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο, ηεο κείσζεο θαη ηεο 

βειηίσζεο. Οη θιηληθέο δνθηκέο ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εμαηξνχληαη απφ 

ηελ ελ ιφγσ νδεγία. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

δηεμαγσγή ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ, νη 

νπνίεο παξέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ, πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζνχλ 

ψζηε λα παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ πην 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε 

ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ δψσλ, ελψ 

ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη δηαδηθαζίεο 

ζρεδηαζκέλεο γηα λα κελ πξνθαιέζνπλ 

πφλν, ηαιαηπσξία ή αγσλία γηα ηα δψα, θαη 

νη νπνίεο ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

νδεγία 2010/63/ΔΔ. 

__________________ __________________ 

15 Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τησ 22ασ 
Σεπτεμβρίου 2010, περί προςταςίασ των ζώων 
που χρηςιμοποιοφνται για επιςτημονικοφσ 
ςκοποφσ (ΕΕ L 276 τησ 20.10.2010, ς. 33). 

15 Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τησ 22ασ 
Σεπτεμβρίου 2010, περί προςταςίασ των ζώων 
που χρηςιμοποιοφνται για επιςτημονικοφσ 
ςκοποφσ (ΕΕ L 276 τησ 20.10.2010, ς. 33). 

 

Τξνπνινγία  10 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 23 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(23) Οη εηαηξείεο έρνπλ κηθξφηεξν 

ζπκθέξνλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ γηα αγνξέο 

πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο. Γηα λα 

ελζαξξπλζεί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εληφο ηεο 

Έλσζεο γηα απηέο ηηο αγνξέο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο ρσξίο λα 

έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο αίηεζεο, 

κε βάζε κηα αμηνιφγεζε νθέινπο-θηλδχλνπ 

(23) Οη εηαηξείεο έρνπλ κηθξφηεξν 

ζπκθέξνλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ γηα αγνξέο 

πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο. Γηα λα 

ελζαξξπλζεί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εληφο ηεο 

Έλσζεο γηα απηέο ηηο αγνξέο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο ρσξίο λα 

έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο αίηεζεο, 

κε βάζε κηα αμηνιφγεζε νθέινπο-θηλδχλνπ 
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ηεο θαηάζηαζεο θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, 

ππφ νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο. Δηδηθφηεξα, ε 

ρνξήγεζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή 

ζηελ πεξίπησζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ειάζζνλα είδε ή γηα 

ηε ζεξαπεία ή πξφιεςε λφζσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπάληα ή ζε πεξηνξηζκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

ηεο θαηάζηαζεο θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, 

ππφ νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο. Δηδηθφηεξα, ε 

ρνξήγεζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή 

ζηελ πεξίπησζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ειάζζνλα είδε ή γηα 

ηε ζεξαπεία ή πξφιεςε λφζσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζπάληα ή ζε πεξηνξηζκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σέηνηα πξντφληα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν βάζεη 

ζπληαγήο. 

 

Τξνπνινγία  11 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 25 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(25) Οη δνθηκαζίεο, νη πξνθιηληθέο κειέηεο 

θαη νη θιηληθέο δνθηκέο απνηεινχλ κηα 

ζεκαληηθή επέλδπζε ηελ νπνία πξέπεη λα 

θάλνπλ νη εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηα αλαγθαία δεδνκέλα κε ηελ 

αίηεζε γηα άδεηα θπθινθνξίαο ή λα 

θαζνξίζνπλ έλα αλψηαην φξην θαηαινίπσλ 

γηα ηηο θαξκαθνινγηθά δξαζηηθέο νπζίεο 

ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ. Η επέλδπζε 

απηή ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ζηφρν 

ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαγθαίσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηελ Έλσζε. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, ηα δεδνκέλα πνπ 

ππνβάιινληαη ζε κηα αξκφδηα αξρή ή ζηνλ 

Οξγαληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη 

ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιινπο 

αηηνχληεο. Χζηφζν, ε πξνζηαζία απηή ζα 

πξέπεη λα είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε γηα 

λα επηηξέπεηαη ν αληαγσληζκφο. 

(25) Οη δνθηκαζίεο, νη πξνθιηληθέο κειέηεο 

θαη νη θιηληθέο δνθηκέο απνηεινχλ κηα 

ζεκαληηθή επέλδπζε ηελ νπνία πξέπεη λα 

θάλνπλ νη εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηα αλαγθαία δεδνκέλα κε ηελ 

αίηεζε γηα άδεηα θπθινθνξίαο ή λα 

θαζνξίζνπλ έλα αλψηαην φξην θαηαινίπσλ 

γηα ηηο θαξκαθνινγηθά δξαζηηθέο νπζίεο 

ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ. Η επέλδπζε 

απηή ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ζηφρν 

ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα γηα ειάζζνλα είδε 

θαη ηα αληηκηθξνβηαθά, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

αλαγθαίσλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηελ 

Έλσζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα δεδνκέλα 

πνπ ππνβάιινληαη ζε κηα αξκφδηα αξρή ή 

ζηνλ Οξγαληζκφ ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη ψζηε λα κελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιινπο αηηνχληεο. 

Χζηφζν, ε πξνζηαζία απηή ζα πξέπεη λα 

είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε γηα λα 

επηηξέπεηαη ν αληαγσληζκφο. 

 

Τξνπνινγία  12 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 
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Αηηηνινγηθή ζθέςε 25 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (25α) Πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ 

έξεπλα ζε αληηκηθξνβηαθά, φρη κφλν κέζσ 

ηεο εκπνξηθήο πξνζηαζίαο θαηλνηφκσλ 

ελεξγψλ νπζηψλ, αιιά θαη κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ 

ζε δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη γηα λα 

βειηηψλεηαη ή λα δηαηεξείηαη ζηελ αγνξά 

έλα πθηζηάκελν αληηκηθξνβηαθφ πξντφλ. 

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, κφλν ε λέα δέζκε 

δεδνκέλσλ ζα επσθειείηαη απφ ηελ 

πεξίνδν πξνζηαζίαο θαη φρη ε ελεξγφο 

νπζία ή νπνηαδήπνηε ζπλαθή πξντφληα. 

 

Τξνπνινγία  13 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 27 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(27) Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη δπλεηηθέο 

επηπηψζεηο ελφο πξντφληνο ζην πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηελ πξνθχπηνπζα 

πνζφηεηα θαξκαθεπηηθήο νπζίαο πνπ 

ελδέρεηαη λα θηάζεη ζην πεξηβάιινλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έλα 

ζπζηαηηθφ ελφο θαξκάθνπ γηα ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα άδεηα 

θπθινθνξίαο σο γελφζεκν απνηειεί 

θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, είλαη ζθφπηκν 

λα απαηηνχληαη ζηνηρεία γηα ηηο δπλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηε 

δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, νη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα ελψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ελ ιφγσ 

δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλνπλ 

κείσζε ηφζν ηνπ θφζηνπο φζν θαη ησλ 

δνθηκψλ ζε ζπνλδπισηά δψα. 

(27) Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη δπλεηηθέο 

επηπηψζεηο ελφο πξντφληνο ζην πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηελ πξνθχπηνπζα 

πνζφηεηα θαξκαθεπηηθήο νπζίαο πνπ 

ελδέρεηαη λα θηάζεη ζην πεξηβάιινλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έλα 

ζπζηαηηθφ ελφο θαξκάθνπ γηα ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα άδεηα 

θπθινθνξίαο σο γελφζεκν απνηειεί 

θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, είλαη ζθφπηκν 

λα απαηηνχληαη ζηνηρεία γηα ηηο δπλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηε 

δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, νη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα ελψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ελ ιφγσ 

δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλνπλ 

κείσζε ηφζν ηνπ θφζηνπο φζν θαη ησλ 

δνθηκψλ ζε ζπνλδπισηά δψα. Σν ζεκεξηλφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ νδεγεί 

ζε επαλεηιεκκέλεο αμηνινγήζεηο πηζαλψο 

απνθιίλνπζεο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο 
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ηδηφηεηεο ησλ νπζηψλ. Απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε πξντφληα πνπ επηδξνχλ ζην 

πεξηβάιινλ κε παξφκνην ηξφπν, ηδίσο γηα 

ηα πξντφληα ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί 

άδεηα πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Η 

εθαξκνγή κηαο εληαίαο απνθεληξσκέλεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ γηα 

θηεληαηξηθή ρξήζε κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο κνλνγξαθίαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα ελδηαθέξνπζα 

ελαιιαθηηθή ιχζε. Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη 

θαηά ζπλέπεηα λα ππνβάιεη έθζεζε ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην γηα λα εμεηάζεη ηε 

ζθνπηκφηεηα ησλ κνλνγξαθηψλ θαη ησλ 

πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. 

 

Τξνπνινγία  14 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 27 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (27α) χκθσλα κε ηελ νδεγία 

2010/63/ΔΔ, είλαη απαξαίηεην λα 

αληηθαηαζηαζνχλ, λα κεησζνχλ ή λα 

γίλνπλ αθξηβέζηεξεο νη δνθηκέο ζε 

ζπνλδπισηά δψα. Η εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ ζα πξέπεη θαηά 

ζπλέπεηα λα βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ δνθηκψλ, 

θαηάιιεισλ, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ελέρνπλ νη ρεκηθέο νπζίεο γηα ηελ πγεία 

θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

Τξνπνινγία  15 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 31 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(31) Έρεη δηαπηζησζεί φηη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε 

θηλδχλνπ δελ κπνξεί λα παξέρεη απφ κφλε 

ηεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα βαζίδεηαη κηα απφθαζε 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, θαη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε άιινη ζπλαθείο 

παξάγνληεο φπσο, κεηαμχ άιισλ, 

θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, δενληνινγηθνί, 

πεξηβαιινληηθνί θαη παξάγνληεο ζρεηηθνί 

κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, θαζψο 

θαη ε εθηθηφηεηα ησλ ειέγρσλ. 

(31) Έρεη δηαπηζησζεί φηη, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε 

θηλδχλνπ δελ κπνξεί λα παξέρεη απφ κφλε 

ηεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα βαζίδεηαη κηα απφθαζε 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, θαη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε άιινη 

ζπλαθείο παξάγνληεο φπσο, κεηαμχ άιισλ, 

θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, δενληνινγηθνί, 

πεξηβαιινληηθνί θαη παξάγνληεο ζρεηηθνί 

κε ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, θαζψο 

θαη ε εθηθηφηεηα ησλ ειέγρσλ. 

 

Τξνπνινγία  16 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 32 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(32) ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ 

ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ δψσλ ή ηε 

δεκφζηα πγεία αιιά εμαθνινπζεί λα 

επηθξαηεί επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα, 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 7 ηεο ζπκθσλίαο ηνπ ΠΟΔ γηα 

ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πγεηνλνκηθήο θαη 

θπηνυγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο, πνπ έρεη 

εξκελεπζεί γηα ηελ Έλσζε ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αξρή 

ηεο πξνθχιαμεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

ηα θξάηε κέιε ή ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο 

αλαγθαίεο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα κηα 

πην αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζα 

πξέπεη λα επαλεμεηάδνπλ αλαιφγσο ην 

κέηξν εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. 

(32) ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φηαλ 

ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή ηε δεκφζηα πγεία αιιά 

εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί επηζηεκνληθή 

αβεβαηφηεηα, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

θαηάιιεια κέηξα, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

άξζξν 5 παξάγξαθνο 7 ηεο ζπκθσλίαο ηνπ 

ΠΟΔ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

πγεηνλνκηθήο θαη θπηνυγεηνλνκηθήο 

πξνζηαζίαο, πνπ έρεη εξκελεπζεί γηα ηελ 

Έλσζε ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 

γηα ηελ αξρή ηεο πξνθχιαμεο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ηα θξάηε κέιε ή ε Δπηηξνπή 

ζα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηηο αλαγθαίεο πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα κηα πην αληηθεηκεληθή 

εθηίκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηάδνπλ αλαιφγσο ην κέηξν εληφο 

εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

__________________ __________________ 

17
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αξρή 

17
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αξρή 
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ηεο πξνθχιαμεο, COM(2000)1 ηειηθφ. ηεο πξνθχιαμεο, COM(2000)1 ηειηθφ. 

 

Τξνπνινγία  17 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 33 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(33) Η κηθξνβηαθή αληνρή ζηα θάξκαθα 

πνπ πξννξίδνληαη ηφζν γηα αλζξψπηλε φζν 

θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε ζπληζηά έλα 

νινέλα ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πγείαο ζηελ 

Έλσζε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Πνιιέο απφ ηηο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δψα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηνλ άλζξσπν. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο αληηκηθξνβηαθέο 

νπζίεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξφιεςε ή ηελ αληηκεηψπηζε ινηκψμεσλ 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ζάλαην 

ζηνλ άλζξσπν. Γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε 

κηθξνβηαθή αληνρή, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

κηα ζεηξά κέηξσλ. Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί 

φηη ζηηο εηηθέηεο ησλ θηεληαηξηθψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ πεξηιακβάλνληαη 

θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη νδεγίεο. 

Η ρξήζε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο 

φξνπο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα 

νξηζκέλα λέα ή θαίξηαο ζεκαζίαο 

αληηκηθξνβηαθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ 

άλζξσπν ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ 

θηεληαηξηθφ ηνκέα. Οη θαλφλεο γηα ηε 

δηαθήκηζε θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ απζηεξφηεξνη, θαη νη 

απαηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ επαξθψο ππφςε ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

(33) Η κηθξνβηαθή αληνρή ζηα θάξκαθα 

πνπ πξννξίδνληαη ηφζν γηα αλζξψπηλε φζν 

θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε ζπληζηά έλα 

νινέλα ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πγείαο ζηελ 

Έλσζε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, 

πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη θνηλή επζχλε 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ. 

Πνιιέο απφ ηηο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δψα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηνλ άλζξσπν. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο αληηκηθξνβηαθέο 

νπζίεο παίδνπλ άθξσο θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ πξφιεςε ή ηελ αληηκεηψπηζε 

ινηκψμεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

ηνλ ζάλαην ζηνλ άλζξσπν, θαη ε ρξήζε 

ηνπο ζε δψα, είηε θαιχπηεηαη είηε φρη απφ 

άδεηα θπθινθνξίαο, πξέπεη λα 

απαγνξεχεηαη. Γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε 

κηθξνβηαθή αληνρή, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

κηα ζεηξά κέηξσλ. Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί 

φηη ηα κέηξα εθαξκφδνληαη αλαινγηθά 

ηφζν ζηνλ αλζξψπηλν φζν θαη ζηνλ δσηθφ 

ηνκέα θαη φηη ζηηο εηηθέηεο ησλ 

αλζξψπηλσλ θαη θηεληαηξηθψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ πεξηιακβάλνληαη 

θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη νδεγίεο. 

Οη θαλφλεο γηα ηε δηαθήκηζε θηεληαηξηθψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

απζηεξφηεξνη, θαη νη απαηηήζεηο γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

επαξθψο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα 

νθέιε ησλ αληηκηθξνβηαθψλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  18 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 
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Αηηηνινγηθή ζθέςε 34 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (34α) Η πξνθπιαθηηθή θαη 

κεηαθπιαθηηθή ρξήζε ξνπηίλαο ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ ζε νκάδεο δψσλ 

γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα 

θαηαξγεζεί. Η λφζνο ζα πξέπεη λα 

εκπνδίδεηαη φρη απφ ηελ κεραληθή 

πξνζθπγή ζε αληηκηθξνβηαθά, αιιά απφ 

ηελ θαιή πγηεηλή, ηελ ζσζηή εθηξνθή θαη 

ζηέγαζε θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο. 

 

Τξνπνινγία  19 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 35 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(35) Η ζπλδπαζκέλε ρξήζε πνιιψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ δξαζηηθψλ νπζηψλ 

κπνξεί λα ελέρεη ηδηαίηεξν θίλδπλν φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε κηθξνβηαθήο αληνρήο. 

Οη ζπλδπαζκνί αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ 

ζα πξέπεη επνκέλσο λα εγθξίλνληαη κφλν 

φηαλ παξέρνληαη ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ε ζρέζε νθέινπο-

θηλδχλνπ ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη ζεηηθή. 

(35) Η ζπλδπαζκέλε ρξήζε πνιιψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ δξαζηηθψλ νπζηψλ 

κπνξεί λα ελέρεη ηδηαίηεξν θίλδπλν φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε κηθξνβηαθήο αληνρήο. 

Οη ζπλδπαζκνί αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ 

ζα πξέπεη, επνκέλσο, λα εγθξίλνληαη κφλν 

θαη΄ εμαίξεζε, φηαλ παξέρνληαη ζηνηρεία 

πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε καθξνπξφζεζκε 

ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ ηνπ ζπλδπαζκνχ 

είλαη ζεηηθή. 

 

Τξνπνινγία  20 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 36 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(36) Η αλάπηπμε λέσλ αληηκηθξνβηαθψλ 

νπζηψλ δελ έρεη ζπκβαδίζεη κε ηελ αχμεζε 

ηεο αληνρήο ζηηο πθηζηάκελεο 

αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο. Με δεδνκέλε ηελ 

πεξηνξηζκέλε θαηλνηνκία σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε λέσλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ, 

(36) Η αλάπηπμε λέσλ αληηκηθξνβηαθψλ 

νπζηψλ δελ έρεη ζπκβαδίζεη κε ηελ αχμεζε 

ηεο αληνρήο ζηηο πθηζηάκελεο 

αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο. Με δεδνκέλε ηελ 

πεξηνξηζκέλε θαηλνηνκία σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε λέσλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ, 
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είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ λα δηαηεξείηαη 

γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα. 

Η ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ ζε 

θηεληαηξηθά θάξκαθα κπνξεί λα 

επηηαρχλεη ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάδνζε 

αλζεθηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ θαη κπνξεί 

λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ ήδε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

πθηζηάκελσλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα 

ηε ζεξαπεία ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν. 

Δπνκέλσο, δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε 

θαηάρξεζε αληηκηθξνβηαθψλ. 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ λα δηαηεξείηαη 

γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα. 

Η ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ ζε 

θάξκαθα κπνξεί λα επηηαρχλεη ηελ 

εκθάληζε θαη ηε δηάδνζε αλζεθηηθψλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

ήδε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πθηζηάκελσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα ηε ζεξαπεία 

ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν. Δπνκέλσο, δελ 

ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε θαηάρξεζε 

αληηκηθξνβηαθψλ. Η πξνιεπηηθή αγσγή κε 

αληηκηθξνβηαθά πξέπεη λα ξπζκηζηεί 

απζηεξφηεξα θαη λα ζπληζηάηαη κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο, ζαθψο θαζνξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηε 

βηναζθάιεηα θαη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο. 

 

Τξνπνινγία  21 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 37 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(37) Γηα λα δηαηεξεζεί γηα φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα νξηζκέλσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα ηε ζεξαπεία 

ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν, κπνξεί λα είλαη 

αλαγθαίνο ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο 

απηψλ ησλ νπζηψλ απνθιεηζηηθά ζε 

αλζξψπνπο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνθαζίδεηαη φηη 

νξηζκέλα αληηκηθξνβηαθά, ζχκθσλα κε ηηο 

επηζηεκνληθέο ζπζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

δελ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 

ζηνλ θηεληαηξηθφ ηνκέα. 

(37) Γηα λα δηαηεξεζεί γηα φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα νξηζκέλσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα ηε ζεξαπεία 

ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν, είλαη αλαγθαίνο 

ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ 

νπζηψλ απνθιεηζηηθά ζε αλζξψπνπο. Ωο 

βαζηθή αξρή, απηφ πξέπεη λα ηζρχεη γηα 

ηηο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαίξηαο 

ζεκαζίαο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο πνπ 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ Παγθφζκηα 

Οξγάλσζε Τγείαο (ΠΟΤ). Δπηπιένλ, ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

απνθαζίδεηαη φηη θαη άιια θαίξηαο 

ζεκαζίαο αληηκηθξνβηαθά, ζχκθσλα κε ηηο 

επηζηεκνληθέο ζπζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

δελ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 

ζηνλ θηεληαηξηθφ ηνκέα. 
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Τξνπνινγία  22 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 37 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (37α) Γεδνκέλνπ φηη ε κηθξνβηαθή αληνρή 

ζηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηφζν ζηνλ 

άλζξσπν φζν θαη ζηα δψα, είλαη έλα 

απμαλφκελν πξφβιεκα πγείαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, 

πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ κέηξα ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηαηξηθήο, γηα παξάδεηγκα, κε 

ηε κνξθή ελφο κεραληζκνχ παξνρήο 

θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

αληηβηνηηθψλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε 

παξφκνηνπ κε απηφλ πνπ πξνηείλεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

Τξνπνινγία  23 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 38 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(38) Η εζθαικέλε ρνξήγεζε θαη ρξήζε 

ελφο αληηκηθξνβηαθνχ απνηειεί θίλδπλν γηα 

ηε δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ. 

Δπνκέλσο, ηα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 

κφλν θαηφπηλ θηεληαηξηθήο ζπληαγήο. Σα 

άηνκα πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπληαγνγξάθεζεο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην 

ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεηήο ρξήζεο 

ησλ αληηκηθξνβηαθψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνληαη, άκεζα ή 

έκκεζα, απφ ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

πξνκήζεηα θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ 

απφ απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο 

πγείαο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

(38) Η εζθαικέλε ρνξήγεζε θαη ρξήζε 

ελφο αληηκηθξνβηαθνχ απνηειεί θίλδπλν γηα 

ηε δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ. 

Δπνκέλσο, ηα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 

κφλν θαηφπηλ θηεληαηξηθήο ζπληαγήο. Σα 

άηνκα πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπληαγνγξάθεζεο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην 

ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεηήο ρξήζεο 

ησλ αληηκηθξνβηαθψλ. Οη θηελίαηξνη έρνπλ 

λνκηθή ππνρξέσζε, ε νπνία απνηειεί 

κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο 

ηνπο, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ππεχζπλε 

ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Γελ 

ζα πξέπεη λα επεξεάδνληαη, άκεζα ή 

έκκεζα, απφ ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ 
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πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεξαπεία 

ησλ δψσλ πνπ έρνπλ ππφ ηε θξνληίδα ηνπο. 

θαξκάθσλ απηψλ. Ο θιάδνο ηεο πγείαο 

ησλ δψσλ θαη νη θηελίαηξνη ζα πξέπεη λα 

πξνσζνχλ απφ θνηλνχ ηελ ππεχζπλε 

ρξήζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνκήζεηα 

θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ απφ 

θηεληάηξνπο ή άιια άηνκα 

εμνπζηνδνηεκέλα βάζεη ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεξαπεία 

ησλ δψσλ πνπ έρνπλ ππφ ηε θξνληίδα ηνπο, 

θαη κφλν εθφζνλ έρεη γίλεη θηεληαηξηθή 

δηάγλσζε χζηεξα απφ θιηληθή εμέηαζε 

ηνπ δψνπ ή, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 

ζην θσο ζπλερψλ ειέγρσλ πγείαο ηνπ 

δψνπ. 

 

Τξνπνινγία  24 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 38 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (38α) Η ζπλεηή ρξήζε ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ είλαη αθξνγσληαίνο 

ιίζνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο. Οη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηε ζπλεηή ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ ζηελ θηεληαηξηθή, ηηο 

νπνίεο ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή, πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ απφ ηα θξάηε κέιε. 

 

Τξνπνινγία  25 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 38 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (38β) Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεηή ρξήζε 

ησλ αληηκηθξνβηαθψλ, είλαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε γηα γξήγνξεο, αμηφπηζηεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο θηεληαηξηθέο 

δηαγλψζεηο, ηφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

αηηίαο ηεο λφζνπ φζν θαη γηα ηε 

δηεμαγσγή δνθηκψλ επαηζζεζίαο ζε 
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αληηβηνηηθά. Απηφ ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

νξζή δηάγλσζε, ζα επηηξέςεη ηε 

ζηνρεπκέλε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ, ελψ 

ζα κεησζεί, θαηά ην δπλαηφλ, ε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ θαίξηαο ζεκαζίαο θαη 

ζα παξεκπνδηζηεί έηζη ε αλάπηπμε 

αληνρήο ζηα αληηκηθξνβηαθά. Τπάξρεη 

ζαθήο αλάγθε γηα θαηλνηνκία ζην κέιινλ, 

ηδίσο γηα άκεζεο δηαγλψζεηο θαζψο θαη 

αλάγθε πξνζεθηηθήο εμέηαζεο ηνπ θαηά 

πφζνλ ν ηνκέαο απηφο ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε ελαξκφληζε ή ξχζκηζε ζε 

επίπεδν ΔΔ. 

 

Τξνπνινγία  26 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 39 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(39) Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο 

νθέινπο-θηλδχλνπ νξηζκέλσλ 

θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ ζηελ 

Έλσζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δηεζλήο δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο. Κάζε κέηξν πνπ 

πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ 

πξντφλησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ην 

εκπφξην πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο ή 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα νξηζκέλσλ 

ηνκέσλ δσηθήο παξαγσγήο ζηελ Έλσζε. 

Δπηπιένλ, νη αλζεθηηθνί ζηα 

αληηκηθξνβηαθά νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

κεηαδνζνχλ ζηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα 

εληφο ηεο Έλσζεο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο 

πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ 

εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, απφ ηελ 

άκεζε επαθή κε δψα ή αλζξψπνπο ζε 

ηξίηεο ρψξεο ή κε άιινπο ηξφπνπο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο ρξήζεο 

θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ ζηελ 
Έλσζε ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο θαη ζα πξέπεη 
λα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ 

(39) Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο 

νθέινπο-θηλδχλνπ νξηζκέλσλ 

θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ ζηελ 

Έλσζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε δηεζλήο δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο. Οη αλζεθηηθνί ζηα 

αληηκηθξνβηαθά νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

κεηαδνζνχλ ζηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα 

εληφο ηεο Έλσζεο κέζσ ηεο θαηαλάισζεο 

πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ 

εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, απφ ηελ 

άκεζε επαθή κε δψα ή αλζξψπνπο ζε 

ηξίηεο ρψξεο ή κε άιινπο ηξφπνπο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε Έλσζε ζα πξέπεη ελεξγά λα 

ππνζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία κηαο δηεζλνχο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο, ζχκθσλα κε ην 

πξφζθαην Παγθφζκην ρέδην Γξάζεο πνπ 

εγθξίζεθε απφ ηελ ΠΟΤ.  
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αληηκεηψπηζε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο. 

 

Τξνπνινγία  27 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 40 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(40) Δμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιιεηςε 

επαξθψο ιεπηνκεξψλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

δεδνκέλσλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ πηζαλψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε κέηξσλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε κηθξνβηαθή αληνρή 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζηεί. Χο 

εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπιιέγνληαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο θαη ηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ ζηα δψα, 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ ζε αλζξψπνπο θαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο αλζεθηηθνχο ζηα 

αληηκηθξνβηαθά νξγαληζκνχο πνπ 

εληνπίδνληαη ζε αλζξψπνπο, δψα θαη 

ηξφθηκα. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά, ζα 

πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαηάιιεινη θαλφλεο 

φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή θαη ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Τπεχζπλα γηα ηε 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηα θξάηε κέιε, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

(40) Δμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιιεηςε 

επαξθψο ιεπηνκεξψλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

δεδνκέλσλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ πηζαλψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε κέηξσλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε κηθξνβηαθή αληνρή 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζηεί. Χο 

εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπιιέγνληαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο θαη ηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ ζηα δψα, 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ ζε αλζξψπνπο θαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο αλζεθηηθνχο ζηα 

αληηκηθξνβηαθά νξγαληζκνχο πνπ 

εληνπίδνληαη ζε αλζξψπνπο, δψα θαη 

ηξφθηκα. Απαηηνχληαη θαιχηεξα δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν, ηνλ 

ηφπν θαη ηνλ ιφγν ρξήζεο ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζα πξέπεη λα 

ρσξίδνληαη αλά αληηκηθξνβηαθφ, είδνο 

δψνπ θαη λφζν ή ινίκσμε γηα ηελ νπνία 

ρνξεγείηαη ε αγσγή. Γηα λα δηαζθαιηζηεί 

φηη νη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά, ζα 

πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαηάιιεινη θαλφλεο 

φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή θαη ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Τπεχζπλα γηα ηε 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηα θξάηε κέιε, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 



 

RR\1087893EL.doc 23/263 PE551.951v02-00 

 EL 

 

Τξνπνινγία  28 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 40 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (40α) Η εκπνξηθή επαηζζεζία δελ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο δηθαηνινγία 

γηα ηελ άξλεζε πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ 

ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρεκηθέο 

νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζψκα ηνπο, 

θαζψο θαη ηα ζψκαηα άιισλ κε 

ζηνρεπφκελσλ εηδψλ ζην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

ε κέγηζηε δηαθάλεηα, κε παξάιιειε 

πξνζηαζία ησλ πην επαίζζεησλ εκπνξηθά 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Τξνπνινγία  29 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 49 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(49) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ή απφ ηε 

ζθνπηά ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο 

ησλ δψσλ, είλαη απαξαίηεην ηα δεδνκέλα 

αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο λα 

ζπκπιεξψλνληαη κε ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία κεηά ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο 

ζηελ αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

επηβιεζεί ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ε ππνρξέσζε δηεμαγσγήο 

κειεηψλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

(49) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, είλαη 

απαξαίηεην, απφ ηε ζθνπηά ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ ή απφ 

πεξηβαιινληηθή άπνςε, ηα δεδνκέλα 

αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο λα 

ζπκπιεξψλνληαη κε ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία κεηά ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο 

ζηελ αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

επηβιεζεί ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ε ππνρξέσζε δηεμαγσγήο 

κειεηψλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

 

Τξνπνινγία  30 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 50 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(50) Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ ελζσκάησζε 

πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ζηελ Έλσζε. Απηή ε βάζε 

δεδνκέλσλ ζα βειηηψζεη ηελ αλίρλεπζε 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, ελψ επηπιένλ 

ζα επηηξέςεη θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 

εξγαζίαο ζε ζέκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ. 

(50) Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ ελζσκάησζε 

πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ζηελ Έλσζε. Απηή ε βάζε 

δεδνκέλσλ ζα βειηηψζεη ηελ αλίρλεπζε 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, ελψ επηπιένλ 

ζα επηηξέςεη θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 

εξγαζίαο ζε ζέκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ θαη άιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ φπσο 

νξγαληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη αξρψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζε εζληθφ θαη 

ελσζηαθφ επίπεδν. 

 

Τξνπνινγία  31 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 56 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(56) Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε δηάζεζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζην θνηλφ ζα 

πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλνη εληφο ηεο 

Έλσζεο. Η δηάζεζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή άδεηα 

απφ ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλα. Σαπηφρξνλα, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ζηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ζηελ Έλσζε, νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα γηα ηε 

δηάζεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πσινχλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θηεληαηξηθά θάξκαθα κε ή 

ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή ζε αγνξαζηέο ζε 

(56) Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε δηάζεζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζην θνηλφ ζα 

πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλνη εληφο ηεο 

Έλσζεο. Η δηάζεζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ 

θηελίαηξνπο ή άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ 

ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ ην θξάηνο κέινο 

ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλα. Ωζηφζν, 

ηα θξάηε κέιε πνπ δελ επηηξέπνπλ λα 

εθδίδνληαη ζπληαγέο απφ πξφζσπα άιια 

πιελ ησλ θηεληάηξσλ ζα κπνξνχζαλ λα 

αξλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηέηνηεο 

ζπληαγέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

πξφζσπα άιια πιελ ησλ θηεληάηξσλ ζε 

άιια θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηελ εζληθή 

ηνπο λνκνζεζία. Σαπηφρξνλα, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ζηα θηεληαηξηθά 
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άιια θξάηε κέιε. θάξκαθα ζηελ Έλσζε, νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα γηα ηε 

δηάζεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πσινχλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θηεληαηξηθά θάξκαθα, εθηφο 

αληηκηθξνβηαθψλ, κε ή ρσξίο ηαηξηθή 

ζπληαγή ζε αγνξαζηέο ζην ίδην ή ζε άιια 

θξάηε κέιε. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία αλζξψπσλ θαη 

δψσλ, ε πψιεζε αληηκηθξνβηαθψλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα απαγνξεπζεί. 

 

Τξνπνινγία  32 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 56 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (56α) Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

δελ πεξηνξίδνληαη νη γξακκέο δηαλνκήο 

θαη ν εθνδηαζκφο κε θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα θξάηε 

κέιε δηαζέηνπλ λνκηθά θαζνξηζκέλν θαη 

επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλν ζχκβνπιν 

γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα, ν 

επαγγεικαηηθά θαηαξηηζκέλνο ζχκβνπινο 

γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη λα 

ζπλερίζεη ηε ζπληαγνγξάθεζε θαη 

ρνξήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ· 

 

Τξνπνινγία  33 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 56 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (56β) Η απαγφξεπζε ζπληαγνγξάθεζεο 

θαξκάθσλ απφ θηεληάηξνπο ελδέρεηαη, ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε, λα θαηαζηήζεη 

αδχλαηε ηε δηαηήξεζε ελφο δηθηχνπ 

θηεληάηξσλ πνπ λα θαιχπηεη νιφθιεξε 
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ηελ επηθξάηεηα. Μηα ηέηνηα θάιπςε ηεο 

επηθξάηεηαο έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επηδεκηνινγηθήο επνπηείαο 

πςεινχ επηπέδνπ γηα ππάξρνπζεο θαη 

αλαδπφκελεο λφζνπο. 

 

Τξνπνινγία  34 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 57 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(57) Η παξάλνκε πψιεζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ζην θνηλφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ, 

θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα 

πεξηέιζνπλ ζην θνηλφ ςεπδεπίγξαθα ή 

ρακειήο πνηφηεηαο θάξκαθα. Δίλαη 

αλαγθαίν λα αληηκεησπηζηεί απηή ε 

απεηιή. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην 

γεγνλφο φηη νξηζκέλνη φξνη γηα ηε δηάζεζε 

θαξκάθσλ ζην θνηλφ δελ έρνπλ 

ελαξκνληζηεί ζε ελσζηαθφ επίπεδν θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ φξνπο γηα ηε δηάζεζε 

θαξκάθσλ ζην θνηλφ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

πλζήθεο. 

(57) Η παξάλνκε πψιεζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ζην θνηλφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ, 

θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα 

πεξηέιζνπλ ζην θνηλφ ςεπδεπίγξαθα ή 

ρακειήο πνηφηεηαο θάξκαθα. Απαηηείηαη 

λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα πνπ ζα 

εγγπάηαη ηε ζσζηή πψιεζε απηψλ ησλ 

πξντφλησλ θαη ειέγρνπο ηφζν ζηε 

δηαλνκή φζν θαη ζηελ αληηγξαθή πιηθψλ 

ελ δπλάκεη επηθίλδπλσλ γηα αλζξψπηλε 

ρξήζε. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην 

γεγνλφο φηη νξηζκέλνη φξνη γηα ηε δηάζεζε 

θαξκάθσλ ζην θνηλφ δελ έρνπλ 

ελαξκνληζηεί ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Γηα λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θίλδπλνη γηα ηελ 

πγεία δψσλ θαη αλζξψπσλ, ε 

ειεθηξνληθή πψιεζε αληηκηθξνβηαθψλ 

πξέπεη λα απαγνξεπζεί. Σα θξάηε κέιε ζα 

κπνξνχζαλ λα επηβάιινπλ φξνπο γηα ηε 

δηάζεζε θαξκάθσλ ζην θνηλφ εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο πλζήθεο. 

 

Τξνπνινγία  35 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 58 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (58α) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη, αθνχ 

ελεκεξψζνπλ ηελ Δπηηξνπή, λα έρνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ απζηεξφηεξνπο 

φξνπο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, 

ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

ελ ιφγσ φξνη είλαη αλάινγνη ηνπ θηλδχλνπ 

θαη δελ πεξηνξίδνπλ αδηθαηνιφγεηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 

Τξνπνινγία  36 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 62 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(62) Όηαλ έλα θάξκαθν έρεη εγθξηζεί ζε 

έλα θξάηνο κέινο θαη ζπληαγνγξαθείηαη 

ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο απφ αζθνχληα 

λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλν επάγγεικα 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ησλ δψσλ γηα 

κεκνλσκέλν δψν ή νκάδα δψσλ, ζα πξέπεη 

θαηαξρήλ λα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε 

ηεο ελ ιφγσ θηεληαηξηθήο ζπληαγήο θαη ε 

ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ απηνχ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο. Η εμάιεηςε ησλ 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ 

γηα ηελ αλαγλψξηζε απηή δελ ζα πξέπεη λα 

ζίγεη ηπρφλ επαγγεικαηηθά ή δενληνινγηθά 

θαζήθνληα ηα νπνία ππνρξεψλνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ λα αξλνχληαη ηε 

ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ νξίδεηαη ζηε 

ζπληαγή. 

(62) Όηαλ έλα θάξκαθν έρεη εγθξηζεί ζε 

έλα θξάηνο κέινο θαη ζπληαγνγξαθείηαη 

ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο απφ 

θηεληάηξνπο ή άιια πξφζσπα 

εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην βάζεη ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο γηα κεκνλσκέλν δψν 

ή νκάδα δψσλ, ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα 

είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο ελ ιφγσ 

θηεληαηξηθήο ζπληαγήο θαη ε ρνξήγεζε 

ηνπ θαξκάθνπ απηνχ ζε άιιν θξάηνο 

κέινο, ππφ ηνλ φξν φηη ην άιιν θξάηνο 

κέινο εμνπζηνδνηεί πξφζσπα κε 

παξφκνηα πξνζφληα λα εθδίδνπλ 

ζπληαγέο. Η εμάιεηςε ησλ θαλνληζηηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε απηή δελ ζα πξέπεη λα ζίγεη 

ηπρφλ επαγγεικαηηθά ή δενληνινγηθά 

θαζήθνληα ηα νπνία ππνρξεψλνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ λα αξλνχληαη ηε 

ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ νξίδεηαη ζηε 

ζπληαγή. 

 

Τξνπνινγία  37 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 65 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(65) Η επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο κέζσ ειέγρσλ είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ θαλνληζκνχ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. πλεπψο, νη αξκφδηεο αξρέο 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζεσξήζεηο 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, δηαλνκήο 

θαη ρξήζεο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, 

νη αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα πξαγκαηνπνηνχλ αηθληδηαζηηθέο 

επηζεσξήζεηο. 

(65) Η επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο κέζσ ειέγρσλ είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ θαλνληζκνχ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. πλεπψο, νη αξκφδηεο αξρέο 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζεσξήζεηο 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, δηαλνκήο 

θαη ρξήζεο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

θαη λα δεκνζηεχνπλ εηήζηεο εθζέζεηο 

ειέγρνπ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, 

νη αξρέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ έλα 

νξηζκέλν πνζνζηφ αηθληδηαζηηθψλ 

επηζεσξήζεσλ, πνζνζηφ ην νπνίν πξέπεη 
λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή κε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμε. 

 

Τξνπνινγία  38 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 67 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(67) ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αδπλακίεο 

ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ θξαηψλ κειψλ 

κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εκθάληζε θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία, 

ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ην πεξηβάιινλ. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα ελαξκνληζκέλε 

πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο επηζεσξήζεηο 

ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, ε Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγεί 

ειέγρνπο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

(67) ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αδπλακίεο 

ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ θξαηψλ κειψλ 

κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εκθάληζε θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία, 

ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ην πεξηβάιινλ. Η 

Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη κηα 

ελαξκνληζκέλε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο 

επηζεσξήζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε θαη 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγεί 

ειέγρνπο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 
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Τξνπνινγία  39 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 71 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(71) Έρνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, θαη ηδίσο ηα 

ζπζηαηηθά απηψλ ησλ πξντφλησλ, είλαη 

επηζπκεηφ λα ζεζπηζηεί κηα εηδηθή 

απινπνηεκέλε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο θαη 

λα πξνβιεθζνχλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

επηζήκαλζε νξηζκέλσλ νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά ρσξίο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο. 

Γηα ηα αλνζνινγηθά νκνηνπαζεηηθά 

θάξκαθα δελ κπνξεί λα αθνινπζείηαη ε 

απινπνηεκέλε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο, 

θαζψο ηα αλνζνινγηθά ζε πςειφ βαζκφ 

αξαίσζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αληίδξαζε. Η πηπρή ηεο πνηφηεηαο ελφο 

νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε ρξήζε ηνπ θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, δελ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ εηδηθέο 

δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηηο απαξαίηεηεο 

απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλφλεο πνηφηεηαο. 

(71) Έρνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, θαη ηδίσο ηα 

ζπζηαηηθά απηψλ ησλ πξντφλησλ, είλαη 

επηζπκεηφ λα ζεζπηζηεί κηα εηδηθή 

απινπνηεκέλε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο θαη 

λα πξνβιεθζνχλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ 

επηζήκαλζε νξηζκέλσλ νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά ρσξίο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο. 

Γηα ηα αλνζνινγηθά νκνηνπαζεηηθά 

θάξκαθα δελ κπνξεί λα αθνινπζείηαη ε 

απινπνηεκέλε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο, 

θαζψο ηα αλνζνινγηθά ζε πςειφ βαζκφ 

αξαίσζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αληίδξαζε. Η πηπρή ηεο πνηφηεηαο ελφο 

νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε ρξήζε ηνπ θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, δελ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ εηδηθέο 

δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηηο απαξαίηεηεο 

απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλφλεο πνηφηεηαο. 

Δπηπιένλ, είλαη πξφζθνξν λα επηηξαπεί 

γεληθά, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε 

ρξήζε ησλ νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ 

πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε απφ ηνλ 

άλζξσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αλνζνινγηθψλ νκνηνπαζεηηθψλ 

πξντφλησλ, κε δπλακνπνίεζε απφ επίπεδν 

D4, ζε φια ηα δψα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δψσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ.  

 

Τξνπνινγία  40 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 71 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (71α) Γηα ηα νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά 
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θάξκαθα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά 

κε ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο ή ππφ κνξθή 

πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδεη θηλδχλνπο 

νη νπνίνη πξέπεη λα ζηαζκίδνληαη ζε 

ζρέζε κε ην αλακελφκελν ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη 

ζπλήζεηο θαλφλεο αδείαο θπθινθνξίαο 

ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Δληνχηνηο, 

ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνπλ ηδηαίηεξνπο θαλφλεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δνθηκψλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

εμαθξίβσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαξκάθσλ 

απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα 

θαηνηθίδηα δψα θαη ηα εμσηηθά είδε 

δψσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

θνηλνπνηνχλ ηνπο θαλφλεο απηνχο ζηελ 

Δπηηξνπή. 

 

Τξνπνινγία  41 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 73 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(73) Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ ζα πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη επαξθψο. Οη ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηεο, ππεξεζίεο θαη θαζήθνληα 

ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηεο 

επηβνιήο ηειψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Σα ηέιε 

απηά, σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα ζίγνπλ ην 

δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

επηβάιινπλ ηέιε γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη 

θαζήθνληα ζε εζληθφ επίπεδν. 

(73) Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

θαζήθνληα πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ ζα πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη επαξθψο. Οη ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηεο, ππεξεζίεο θαη θαζήθνληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγθξφηεζεο 

ησλ λέσλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο νη 

νπνίεο ζα επηηξέςνπλ λα κεησζεί ε 

γξαθεηνθξαηία, ζα πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηεο επηβνιήο 

ηειψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη κέζσ 

κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σα ηέιε 

απηά, σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα ζίγνπλ ην 

δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

επηβάιινπλ ηέιε γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη 



 

RR\1087893EL.doc 31/263 PE551.951v02-00 

 EL 

θαζήθνληα ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

Τξνπνινγία  42 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Ο παξψλ θαλνληζκφο ζεζπίδεη θαλφλεο γηα 

ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ηελ παξαγσγή, ηελ 

εηζαγσγή, ηελ εμαγσγή, ηε δηάζεζε, ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε 

ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ζεζπίδεη θαλφλεο γηα 

ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ηελ παξαζθεπή, 

ηελ παξαγσγή, ηελ εηζαγσγή, ηελ 

εμαγσγή, ηε ρνλδξηθή δηάζεζε, ηε ιηαληθή 

πψιεζε, ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ηνλ 

έιεγρν θαη ηε ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  43 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1α. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ απζηεξφηεξνπο φξνπο, πνπ 

δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο 

πγείαο, πγείαο ησλ δψσλ θαη πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηε ρξήζε θαη ηε 

ιηαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη ελ ιφγσ φξνη είλαη αλάινγνη ηνπ 

θηλδχλνπ θαη δελ πεξηνξίδνπλ 

αδηθαηνιφγεηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο.  

 

Τξνπνινγία  44 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1β. Σα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ 

Δπηηξνπή ηνπο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη 
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ζηελ παξάγξαθν 1α. 

 

Τξνπνινγία  45 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 2 – παξάγξαθνο 4 – ζηνηρείν ε α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ε α) νπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα πνπ 

πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε ζε δψα, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ 

κέξηκλα ή γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

εκθάληζεο ή ηεο θαθνζκίαο, ππφ ηνλ φξν 

φηη θακία απφ ηηο νπζίεο ή ηα 

παξαζθεπάζκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε 

θηεληαηξηθή ζπληαγή δελ έρεη πξνζηεζεί 

ζε απηά. 

 

Τξνπνινγία  46 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 2 – παξάγξαθνο 4 – ζηνηρείν ε β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ε β) θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο θαη 

ελδηάκεζα πξντφληα, φπσο νξίδνληαη 

αληίζηνηρα ζηα ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ 

άξζξνπ 2.2. ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) .../... 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ 
1α+· 

 _________________ 

 1α 
Καλνληζκφο (EΔ) .../... ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο... 

ζρεηηθά κε ηελ παξαζθεπή, ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε θαξκαθνχρσλ 

δσνηξνθψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 90/167/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ 

L ...) 

 +
 ΔΔ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο ζην θείκελν 

θαη ζηελ ππνζεκείσζε, ν αξηζκφο, ε 

εκεξνκελία θαη ν αξηζκφο δεκνζίεπζεο 

ηνπ εγγξάθνπ COD 2014/0255. 
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Τξνπνινγία  47 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 2 – παξάγξαθνο 4 – ζηνηρείν ε γ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ε γ) δσνηξνθέο φπσο νξίδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 767/2009 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ.  

 

Τξνπνινγία  48 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 3 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

  1α. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, σο  πξνο 

ην αλ έλα πξντφλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, 

εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ελφο «θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, 

ζεκείν 1 ή ζηνλ νξηζκφ ελφο πξντφληνο 

πνπ δηέπεηαη απφ άιιε λνκνζεζία ηεο 

Έλσζεο, ππεξηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

Τξνπνινγία  49 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 1 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) ζθνπφο ηνπ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ή 

λα ρνξεγεζεί ζε δψα κε ζηφρν είηε ηελ 

απνθαηάζηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε 

θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ άζθεζε 

θαξκαθνινγηθήο, αλνζνινγηθήο ή 

κεηαβνιηθήο δξάζεο, είηε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθήο δηάγλσζεο· 

β) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα 

ρνξεγεζεί ζε δψα κε ζηφρν είηε ηελ 

απνθαηάζηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε 

θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ άζθεζε 

θαξκαθνινγηθήο, αλνζνινγηθήο ή 

κεηαβνιηθήο δξάζεο, είηε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθήο δηάγλσζεο· 
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Τξνπνινγία  50 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 1 – ζηνηρείν γ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

γ) ζθνπφο ηνπ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

επζαλαζία δψσλ· 

γ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

επζαλαζία δψσλ· 

 

Τξνπνινγία  51 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 2 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(2) «νπζία»: νπνηαδήπνηε χιε κε ηελ 

αθφινπζε πξνέιεπζε: 

(2) «νπζία»: νπνηαδήπνηε χιε 

αλεμαξηήησο πξνειεχζεσο, πνπ κπνξεί 

λα είλαη: 

 

Τξνπνινγία  52 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 2 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) αλζξψπηλε, α) αλζξψπηλε, γηα παξάδεηγκα ην 

αλζξψπηλν αίκα θαη ηα παξάγσγα ηνπ 

αλζξσπίλνπ αίκαηνο· 

 

Τξνπνινγία  53 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 2 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) δσηθή, β) δσηθή, γηα παξάδεηγκα 

κηθξννξγαληζκνί, νιφθιεξα δψα, 

ηκήκαηα νξγάλσλ, δσηθέο εθθξίζεηο, 

ηνμίλεο, νπζίεο ιακβαλφκελεο δη' 
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εθρπιίζκαηνο, παξάγσγα ηνπ αίκαηνο· 

 

Τξνπνινγία  54 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 2 – ζηνηρείν γ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

γ) θπηηθή, γ) θπηηθή, γηα παξάδεηγκα 

κηθξννξγαληζκνί, θπηά, ηκήκαηα θπηψλ, 

θπηηθέο εθθξίζεηο, νπζίεο ιακβαλφκελεο 

δη’ εθρπιίζεσο· 

 

Τξνπνινγία  55 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 2 – ζηνηρείν γ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 γ α) κπθεηηαζηθή· 

 

Τξνπνινγία  56 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 2 – ζηνηρείν γ β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 γ β) κηθξνβηαθή· 

 

Τξνπνινγία  57 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 2 – ζηνηρείν δ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

δ) ρεκηθή· δ) ρεκηθή, γηα παξάδεηγκα ζηνηρεία, 

θπζηθά πξνεξρφκελεο ρεκηθέο νπζίεο θαη 

ρεκηθά πξντφληα ιακβαλφκελα εθ 

κεηαηξνπήο ή ζπλζέζεσο 
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Τξνπνινγία  58 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 2 – ζηνηρείν δ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 δ α) κεηαιιηθά ζηνηρεία· 

 

Τξνπνινγία  59 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 2 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α) «δξαζηηθή νπζία»: κηα νπζία κε 

θαξκαθνινγηθή δξάζε 

 

Τξνπνινγία  60 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 3 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(3) «αλνζνινγηθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν»: 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ ζπλίζηαηαη ζε 

εκβφιηα, ηνμίλεο, νξνχο ή αιιεξγηνγφλα 

πξντφληα θαη ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα 

ρνξήγεζε ζε έλα δψν κε ζθνπφ ηελ 

πξφθιεζε ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο 

αλνζίαο ή ηε δηάγλσζε ηνπ επηπέδνπ 

αλνζίαο ηνπ·  

(3) «αλνζνινγηθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν»: 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν φπσο εκβφιηα, 

ηνμίλεο, νξνχο ή αιιεξγηνγφλα πξντφληα 

θαη ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ρνξήγεζε ζε 

έλα δψν κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε 

ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο αλνζίαο ή ηε 

δηάγλσζε ηνπ επηπέδνπ αλνζίαο ηνπ·  

 

Τξνπνινγία  61 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 7 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(7) «νκνηνπαζεηηθφ θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν»: θηεληαηξηθφ θάξκαθν ην νπνίν 

παξαζθεπάδεηαη απφ νκνηνπαζεηηθέο 

πεγέο, ζχκθσλα κε κέζνδν 

νκνηνπαζεηηθήο παξαζθεπήο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ επξσπατθή 

θαξκαθνπνηία ή, ειιείςεη απηήο, ζηηο 

θαξκαθνπνηίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επίζεκα ζηα θξάηε κέιε· 

(7) «νκνηνπαζεηηθφ θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν»: θηεληαηξηθφ θάξκαθν ην νπνίν 

παξαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε κέζνδν 

νκνηνπαζεηηθήο παξαζθεπήο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ επξσπατθή 

θαξκαθνπνηία ή, ειιείςεη απηήο, ζηηο 

θαξκαθνπνηίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επίζεκα ζηα θξάηε κέιε· έλα 

νκνηνπαζεηηθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη πιείνλεο 

δξαζηηθέο νπζίεο· 

 

Τξνπνινγία  62 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 7 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 7α) «θαξκαθεπηηθά πξντφληα θπηηθήο 

πξνέιεπζεο»: θάζε θάξκαθν ην νπνίν 

πεξηέρεη απνθιεηζηηθά σο δξαζηηθά 

ζπζηαηηθά κία ή πεξηζζφηεξεο θπηηθέο 

νπζίεο ή έλα ή πεξηζζφηεξα θπηηθά 

παξαζθεπάζκαηα ή ζπλδπαζκφ κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ θπηηθψλ νπζηψλ κε έλα ή 

πεξηζζφηεξα θπηηθά παξαζθεπάζκαηα· 

 

Τξνπνινγία  63 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 8 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(8) «κηθξνβηαθή αληνρή»: ε ηθαλφηεηα 

κηθξννξγαληζκψλ λα επηβηψζνπλ ή λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζε ζπγθέληξσζε 

αληηκηθξνβηαθνχ παξάγνληα ε νπνία 

θαλνληθά είλαη ηθαλή λα αλαζηείιεη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ κηθξννξγαληζκψλ ηνπ 

ίδηνπ είδνπο ή λα επηθέξεη ην ζάλαηφ ηνπο· 

(8) «κηθξνβηαθή αληνρή»: ε ηθαλφηεηα 

κηθξννξγαληζκψλ λα επηβηψζνπλ ή λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζε ζπγθέληξσζε 

αληηκηθξνβηαθνχ παξάγνληα ε νπνία 

θαλνληθά είλαη ηθαλή λα αλαζηείιεη ηελ 

αχμεζε κηθξννξγαληζκψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο 

ή λα επηθέξεη ην ζάλαηφ ηνπο· 
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Τξνπνινγία  64 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 8 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 8α) «αληηκηθξνβηαθφ»: θάζε ρεκηθή 

έλσζε κε άκεζε δξάζε ζε 

κηθξννξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ζεξαπεία ή πξφιεςε ινηκψμεσλ· ζηα 

αληηκηθξνβηαθά πεξηιακβάλνληαη ηα 

αληηβαθηεξηδηαθά, ηα αληηηθά, ηα 

αληηκπθεηηαθά θαη ηα αληηπξσηνδσηθά· 

ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ σο 

αληηκηθξνβηαθή νπζία λνείηαη κηα 

αληηβαθηεξηδηαθή νπζία· 

 

Τξνπνινγία  65 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 8 β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 8β) «αληηπαξαζηηηθφ»: θαξκαθεπηηθφ 

πξντφλ ή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε παξαζηηηθψλ λφζσλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ δηάθνξεο αηηίεο· 

 

Τξνπνινγία  66 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 8 γ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 8γ) «αληηβαθηεξηδηαθφ»: θάζε ρεκηθή 

έλσζε κε άκεζε δξάζε ζε βαθηήξηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξαπεία ή πξφιεςε 

ινηκψμεσλ· 
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Τξνπνινγία  67 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 9 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(9) «θιηληθή δνθηκή»: κειέηε πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ εμέηαζε, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, 

ηεο αζθάιεηαο ή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ή θαη ησλ 

δχν ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δσνηερλίαο ή 

σο κέξνο ηεο ζπλήζνπο θηεληαηξηθήο 

πξαθηηθήο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

άδεηαο θπθινθνξίαο ή ηελ ηξνπνπνίεζε 

απηήο· 

(9) «θιηληθή δνθηκή»: κειέηε πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ εμέηαζε, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, 

ηεο αζθάιεηαο ή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, ή θαη ησλ 

δχν, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δσνηερλίαο ή 

σο κέξνο ηεο ζπλήζνπο θηεληαηξηθήο 

πξαθηηθήο· 

 

Τξνπνινγία  68 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 10 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(10) «πξνθιηληθή κειέηε»: κειέηε πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο θιηληθήο 

δνθηκήο θαη ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα 

δηεξεπλήζεη ηελ αζθάιεηα ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

άδεηαο θπθινθνξίαο ή ηελ ηξνπνπνίεζε 

απηήο· 

(10) «πξνθιηληθή κειέηε»: κειέηε πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο θιηληθήο 

δνθηκήο· 

 

Τξνπνινγία  69 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 11 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(11) «ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ»: 

αμηνιφγεζε ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο: 

(11) «ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ»: 

αμηνιφγεζε ησλ ζεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ 

επηδξάζεσλ ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ 

ζε ζρέζε κε ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ 

πξντφληνο: 
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Τξνπνινγία  70 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 12 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(12) ε δηεζλήο θνηλή νλνκαζία πνπ 

ζπληζηάηαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε 

Τγείαο γηα έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν, ή, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, ε 

νλνκαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελ γέλεη· 

(12) «θνηλή νλνκαζία» είλαη ε δηεζλήο 

θνηλφρξεζηε νλνκαζία πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο ή, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, ε 

ζπλήζεο θνηλή νλνκαζία· 

 

Τξνπνινγία  71 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 18 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(18) «θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο»: 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζε έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο κε 

ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ· 

(18) «θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο»: 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην πνπ ζπλάπηεηαη 

ζην θηεληαηξηθφ θάξκαθν, πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, θαη ην νπνίν 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο κε ζηφρν λα 

δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ, πνπ πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο· 

 

Τξνπνινγία  72 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 20 – ζηνηρείν β 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα είδε δψσλ εθηφο απφ βννεηδή, 

πξφβαηα, ρνίξνπο, θνηφπνπια, ζθχινπο θαη 

β) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα είδε δψσλ εθηφο απφ βννεηδή, 

πξφβαηα, ρνίξνπο, θνηφπνπια, ζθχινπο θαη 
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γάηεο· γάηεο, ζνινκνχο θαζψο θαη πξφβαηα πνπ 

εθηξέθνληαη γηα ην θξέαο ηνπο·  

 

Τξνπνινγία  73 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 21 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(21) «θαξκαθνεπαγξχπλεζε»: ε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη 

δηεξεχλεζεο ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ· 

(21) «θαξκαθνεπαγξχπλεζε»: νη 

επηζηεκνληθέο, ειεγθηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηνλ 

εληνπηζκφ, ηελ αλαθνξά, ηελ εθηίκεζε, 

ηελ θαηαλφεζε, ηελ απνηξνπή θαη ηελ 

θνηλνπνίεζε αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, 

πξάγκα πνπ πεξηιακβάλεη δηαξθή 

εθηίκεζε ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ 

φζνλ αθνξά ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα· 

 

Τξνπνινγία  74 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 24 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(24) «θηεληαηξηθή ζπληαγή»: θάζε 

ζπληαγή θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πνπ 

ρνξεγείηαη απφ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν 

επαγγεικαηία ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν 

εζληθφ δίθαην· 

(24) «θηεληαηξηθή ζπληαγή»: θάζε 

ζπληαγή θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ή 

θαξκάθνπ γηα αλζξψπηλε ρξήζε, πνπ 

ρνξεγείηαη απφ θηελίαηξν ή άιινλ εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλν επαγγεικαηία ζχκθσλα 

κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην εθφζνλ 

έρεη γίλεη θηεληαηξηθή δηάγλσζε ζε 

ζπλέρεηα θιηληθήο εμέηαζεο ηνπ δψνπ ή, 

ζην θσο ζπλερψλ ειέγρσλ πγείαο ζην 

δψν· 

 

Τξνπνινγία  75 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 25 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(25) «ρξφλνο αλακνλήο»: ε ειάρηζηε 

πεξίνδνο κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ρνξήγεζεο 

ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε έλα δψν 

θαη ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ απφ ην ελ 

ιφγσ δψν ε νπνία, ππφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ρξήζεο, είλαη αλαγθαία γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ηα ελ ιφγσ ηξφθηκα δελ 

πεξηέρνπλ θαηάινηπα ζε πνζφηεηεο 

επηβιαβείο γηα ηε δεκφζηα πγεία· 

(25) «ρξφλνο αλακνλήο»: ε απαξαίηεηε 

πεξίνδνο κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ρνξήγεζεο 

ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε έλα δψν 

ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, θαη ε 

παξαγσγή ηξνθίκσλ απφ ην ελ ιφγσ δψν 

κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ελ ιφγσ 

ηξφθηκα δελ πεξηέρνπλ θαηάινηπα ζε 

πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ φ,ηη ηα 

αλψηαηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη βάζεη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 470/2009 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ· 
1α

 

 ___________________ 

 1α
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 470/2009 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Μαΐνπ 2009, γηα 

ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ νξίσλ θαηαινίπσλ ησλ 

θαξκαθνινγηθά δξαζηηθψλ νπζηψλ ζηα 

ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 

2377/90 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 152 ηεο 16.6.2009, ζ. 

11).  

 

Τξνπνινγία  76 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 26 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(26) «δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά»: θάζε 

πξνζθνξά θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ γηα 

δηαλνκή, θαηαλάισζε ή ρξήζε ζηελ αγνξά 

ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, είηε έλαληη αληηηίκνπ είηε 

δσξεάλ· 

(26) «δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά»: θάζε 

πξνζθνξά θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ γηα 

δηαλνκή, θαηαλάισζε ή ρξήζε ζηελ αγνξά 

θξάηνπο κέινπο ζην πιαίζην εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, είηε έλαληη αληηηίκνπ είηε 

δσξεάλ· 
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Τξνπνινγία  77 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27α) "νπζηαζηηθά παξφκνην πξντφλ": έλα 

γεληθφ πξντφλ πνπ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα 

ηεο ίδηαο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

ζχλζεζεο ζε δξαζηηθέο νπζίεο, πνπ έρεη 

ηελ ίδηα θαξκαθεπηηθή κνξθή θαη πνπ 

είλαη βηντζνδχλακε κε ην αξρηθφ πξντφλ, 

εθηφο αλ είλαη θαλεξφ ζην θσο ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο φηη δηαθέξεη απφ 

ην αξρηθφ πξντφλ φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα· 

 

Τξνπνινγία  78 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27β) «θάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο»: ν 

θάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ· 

 

Τξνπνινγία  79 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 γ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27γ) «νξζή δσνηερλία»: ε δηαρείξηζε θαη 

θξνληίδα δψσλ εθκεηάιιεπζεο απφ 

αλζξψπνπο κε ζηφρν ην θέξδνο θαη 

παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη 

ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ απηψλ, 

κε ηελ ηήξεζε θαη θάιπςε ησλ εηδηθψλ 

αλαγθψλ θάζε είδνπο θαη κε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ 

ηεο αλάγθεο γηα ρξήζε θηεληαηξηθψλ 
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θαξκάθσλ· 

 

Τξνπνινγία  80 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 δ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27δ) «ππεχζπλε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ»: ε εμαζθάιηζε νξζψλ 

θηεληαηξηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

πξαθηηθψλ φπσο κέηξα βηνπξνθχιαμεο 

πνπ απνζθνπνχλ λα δηαηεξήζνπλ νκάδεο 

δψσλ πγηείο ή λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

εμάπισζε λφζσλ ζηνλ δσηθφ πιεζπζκφ, 

θαζψο επίζεο ε αλαδήηεζε θηεληαηξηθψλ 

ζπκβνπιψλ, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

εκβνιηαζκνχ θαη νδεγηψλ 

ζπληαγνγξάθεζεο, θαη ε δηαζθάιηζε 

θαιήο πγηεηλήο, θαηάιιειεο δηαηξνθήο 

θαη ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο 

θαη ηεο θαιήο δηαβίσζεο· 

 

Τξνπνινγία  81 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ε (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27ε) «αλεπηζχκεηα ζπκβάληα»: 

νπνηνδήπνηε απφ ηα κε επηζπκεηά 

ζπκβάληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 

73 παξάγξαθνο 2· 

 

Τξνπνινγία  82 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ζη (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27ζη) «ζνβαξά αλεπηζχκεηα ζπκβάληα»: 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ηα νπνία έρνπλ 
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σο απνηέιεζκα ζάλαην, απεηιή ηεο δσήο, 

νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή αλαπεξία ή 

αληθαλφηεηα, απνηεινχλ ζπγγελή 

αλσκαιία ή νδεγνχλ ζε κφληκα ή 

παξαηεηακέλα ζπκπηψκαηα ζην δψν πνπ 

πθίζηαηαη ηε ζεξαπεία· 

 

Τξνπνινγία  83 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 δ (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

  27δ) «ζεξαπεπηηθή αγσγή»: αγσγή πνπ 

ρνξεγείηαη ζε άξξσζην δψν ή ζε νκάδα 

δψσλ, φηαλ έρεη γίλεη δηάγλσζε ηεο λφζνπ 

ή ηεο ινίκσμεο· 

 

Τξνπνινγία  84 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ε (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27ε) «αγσγή ειέγρνπ (κεηαθχιαμε)»: 

αγσγή πνπ ρνξεγείηαη ζε νκάδα δψσλ 

κεηά απφ ηε δηάγλσζε θιηληθήο λφζνπ ζε 

κέξνο ηεο νκάδαο, κε ζηφρν ηε ζεξαπεία 

ησλ θιηληθά άξξσζησλ δψσλ θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο δηάδνζεο ηεο λφζνπ ζε δψα 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή θαη 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν κφιπλζεο, θαη ηα 

νπνία κπνξεί λα έρνπλ ήδε κνιπλζεί 

ππνθιηληθά· ε εκθάληζε ηέηνηαο λφζνπ 

ζηελ νκάδα ησλ δψσλ βεβαηψλεηαη πξηλ 

απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο· 
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Τξνπνινγία  85 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ζ (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

  27ζ) «πξνιεπηηθή αγσγή (πξνθχιαμε)»: 

αγσγή πνπ ρνξεγείηαη ζε δψν ή νκάδα 

δψσλ πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ 

θιηληθψλ ζπκπησκάησλ λφζνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ε εκθάληζε 

ηεο λφζνπ ή ηεο ινίκσμεο. 

 

Τξνπνινγία  86 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 η (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

  27η) «παξάιιειε εηζαγσγή»: ε εηζαγσγή 

ζην έδαθνο ελφο θξάηνπο κέινπο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ εγθεθξηκέλνπ 

απφ άιιν θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, ην νπνίν έρεη ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πνπ είλαη εγθεθξηκέλν ζην 

θξάηνο κέινο εηζαγσγήο, ηδίσο δε:  

 α) ηελ ίδηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

ζχλζεζε ζε δξαζηηθέο νπζίεο θαη έθδνρα 

θαη ηελ ίδηα θαξκαθεπηηθή κνξθή· 

 β) ηηο ίδηεο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο θαη 

είδε ζηφρνπο. 

 Σν θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ έρεη 

εγθξηζεί ζην θξάηνο κέινο θαη ην 

παξαιιήισο εηζαγφκελν πξντφλ είλαη είηε 

ελαξκνληζκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 

ή ην άξζξν 70, είηε έρνπλ εγθξηζεί 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 46 θαη 48. 
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Τξνπνινγία  87 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ηα (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

  27ηα) «παξάιιειε δηαλνκή»: ε δηαλνκή 

απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, 

εγθεθξηκέλνπ κε ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία, 

απφ ίδξπκα πνπ θαηέρεη άδεηα ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 105, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ 

αγνξά.  

 

Τξνπνινγία  88 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ηβ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27ηβ) «ρνλδξηθή δηαλνκή»: φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηε 

ρνξήγεζε, δηαηήξεζε, δηάζεζε ή 

εμαγσγή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, είηε 

έλαληη πιεξσκήο είηε δσξεάλ, εθφζνλ δελ 

εληάζζνληαη ζηε ιηαληθή δηάζεζε· νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο αζθνχληαη κε ηνπο 

παξαζθεπαζηέο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ηνπο, ηνπο εηζαγσγείο, άιινπο 

ρνλδξεκπφξνπο ή κε ηνπο θαξκαθνπνηνχο 

θαη πξφζσπα πνπ έρνπλ άδεηα ή είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλα λα δηαζέηνπλ θάξκαθα 

ζην θνηλφ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

εζληθή λνκνζεζία· 

 

Τξνπνινγία  89 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ηγ (λέν) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27ηγ) «νλνκαζία ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ»: ε νλνκαζία, πνπ κπνξεί λα 

είλαη είηε έλα επηλνεκέλν φλνκα πνπ δελ 

επηδέρεηαη ζχγρπζε κε ηελ θνηλή 

νλνκαζία, είηε κία θνηλή ή επηζηεκνληθή 

νλνκαζία ζπλνδεπφκελε απφ εκπνξηθφ 

ζήκα ή απφ ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ άδεηαο 

θπθινθνξίαο. 

 

Τξνπνινγία  90 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ηδ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 27ηδ) «πξφκεηγκα γηα θαξκαθνχρεο 

δσνηξνθέο»: θάζε θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

εθ ησλ πξνηέξσλ παξαζθεπαζκέλν κε 

ζθνπφ ηε κεηαγελέζηεξε παξαζθεπή 

θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ  (ΔΔ) .../...  ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ 
+
·  

 _________________ 

 +
 ΔΔ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο ζην έγγξαθν 

2014/0255(COD). 

 

Τξνπνινγία  91 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 5 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Η δηάζεζε ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ 

ζηελ αγνξά επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα θπθινθνξίαο γηα ην 

πξντφλ απφ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 44, 46 ή 48, ή απφ ηελ Δπηηξνπή 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 40. 

1. Με ηελ επηθχιαμε άιισλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δηάζεζε ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά 

θξάηνπο κέινπο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ 

έρεη ρνξεγεζεί άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο 

κέινπο ή απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε 
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ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

 

Τξνπνινγία  92 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 5 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Μηα άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ηζρχεη γηα 

απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

2. Μηα άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ηζρχεη γηα 

απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, εθηφο αλ 

εληνπίδνληαη θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα 

πγεία, ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή 

ππάξρνπλ λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ 

αηηηνινγνχλ επαλεμέηαζε ηεο ζρέζεο 

νθέινπο-θηλδχλνπ. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ηα θξάηε κέιε ή ε 

Δπηηξνπή παξαπέκπνπλ ην δήηεκα ζηνλ 

Οξγαληζκφ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 84. 

 Όηαλ έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ είρε 

εγθξηζεί ζην παξειζφλ απνπζηάδεη απφ 

ηελ αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο 

γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ πέληε 

ζπλερφκελσλ εηψλ, ε άδεηα πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί γηα ην θάξκαθν απηφ παχεη λα 

ηζρχεη.  

 Δμαηξεηηθψο θαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο 

πγείαο ή πγείαο ησλ δψσλ, ε αξκφδηα 

αξρή κπνξεί λα ρνξεγήζεη εμαίξεζε απφ 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηζρχνο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην δεχηεξν εδάθην. Οη εμαηξέζεηο απηέο 

αηηηνινγνχληαη δεφλησο. 

 Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηελ 

αγνξά είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά. Ο 

νξηζκφο αληηπξνζψπνπ δελ απαιιάζζεη 

ηνλ θάηνρν ηεο αδείαο απφ ηηο εθ ηνπ 

λφκνπ επζχλεο ηνπ. 
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Τξνπνινγία  93 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 6 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν γ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

γ) ηε δηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 47 θαη 48· 

γ) ηε δηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 47, 48 θαη 57· 

 

Τξνπνινγία  94 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 6 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

κνξθφηππνη πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ. 

3. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ή απνζεθεχνληαη ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη θαηφπηλ 

ζπκθσλίαο ζηελ αξκφδηα αξρή, ή, ζε 

πεξίπησζε θεληξηθήο αίηεζεο, ζηνλ 

Οξγαληζκφ. Η Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα θξάηε κέιε θαη κε ηνλ Οξγαληζκφ 

εγθξίλεη ιεπηνκεξείο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηνλ κνξθφηππν ησλ 

ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ. 

 

Τξνπνινγία  95 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 6 – παξάγξαθνο 5 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

5. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο αίηεζεο, ε αξκφδηα αξρή ή ν 

Οξγαληζκφο γλσζηνπνηεί ζηνλ αηηνχληα αλ 

έρνπλ θαηαηεζεί φια ηα δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7. 

5. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαδηθαζία 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία, ε αξκφδηα 

αξρή ή ν Οξγαληζκφο, κέζα ζε 15 εκέξεο 

απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, 
γλσζηνπνηεί ζηνλ αηηνχληα θαηά πφζνλ 

πιεξνχληαη νη ηππηθέο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη 

θαηά πφζνλ ε αίηεζε κπνξεί λα 

ππνβιεζεί ζε επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε. 
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Τξνπνινγία  96 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 7 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηνπο άκεζνπο ή 

έκκεζνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη γηα ηε 

δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ ε 

ρξήζε ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ ζηα δψα, 

α) ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηνπο άκεζνπο ή 

έκκεζνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη γηα ηε 

δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ ή ην 

πεξηβάιινλ ε ρξήζε ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζηα δψα, 

 

Τξνπνινγία  97 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 7 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα άκβιπλζεο 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ ιακβάλνληαη κε ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ. 

β) πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα άκβιπλζεο 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ ιακβάλνληαη κε ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνδείμεσλ 

ζρεηηθά κε ηε κε ρξήζε ηνπ πξντφληνο σο 

ζπλήζνπο κέηξνπ πξνθχιαμεο ή 

κεηαθχιαμεο ζε δψα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ηε κε 

ρξήζε ηνπ ζε νκαδηθέο αγσγέο 

πξνθχιαμεο φηαλ δελ έρεη δηαγλσζζεί 

λφζνο. 

 

Τξνπνινγία  98 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 7 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Όηαλ ε αίηεζε αθνξά θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα δψα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ην νπνίν πεξηέρεη 

3. Όηαλ ε αίηεζε αθνξά θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα δψα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ην νπνίν πεξηέρεη 
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θαξκαθνινγηθά δξαζηηθέο νπζίεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 37/2010 γηα ηα ελ ιφγσ είδε δψσλ, 

ηφηε εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ππνβάιιεηαη θαη έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί 

φηη έρεη ππνβιεζεί ζηνλ Οξγαληζκφ έγθπξε 

αίηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ 

θαηαινίπσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 470/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

θαξκαθνινγηθά δξαζηηθέο νπζίεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ 

παξαξηήκαηνο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 37/2010 γηα ηα ελ ιφγσ είδε δψσλ, 

ηφηε εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ ππνβάιιεηαη θαη 

έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί φηη έρεη ππνβιεζεί 

ζηνλ Οξγαληζκφ έγθπξε αίηεζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ θαηαινίπσλ 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 470/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη φηη 

έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο απφ 

ηελ ππνβνιή παξφκνηαο αίηεζεο. 

__________________ __________________ 

22
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 470/2009 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Μαΐνπ 2009, γηα 

ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ νξίσλ θαηαινίπσλ ησλ 

θαξκαθνινγηθά δξαζηηθψλ νπζηψλ ζηα 

ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 

2377/90 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 152 ηεο 16.6.2009, ζ. 

11). 

22
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 470/2009 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Μαΐνπ 2009, γηα 

ζέζπηζε θνηλνηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ νξίσλ θαηαινίπσλ ησλ 

θαξκαθνινγηθά δξαζηηθψλ νπζηψλ ζηα 

ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο, γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 

2377/90 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 2001/82/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 152 ηεο 16.6.2009, ζ. 

11). 

 

Τξνπνινγία  99 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 7 – παξάγξαθνο 5 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 5α. Καηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα 

αλαλέσζε, πξνζηίζεηαη ζηνλ θάθειν, απφ 

ηνλ αηηνχληα, επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία 

δηαζέζηκε ζην θνηλφ θαη αμηνινγεζείζα 

απφ νκνηίκνπο, ζρεηηθά κε ηε δξαζηηθή 

θαξκαθεπηηθή νπζία θαη ηνπο ζρεηηθνχο 

κεηαβνιίηεο ηεο φζνλ αθνξά παξελέξγεηεο 
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γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ 

θαη γηα κε ζηνρεπφκελα είδε, ε νπνία έρεη 

δεκνζηεπζεί θαηά ηα ηειεπηαία 10 έηε 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

θαθέινπ. 

 

Τξνπνινγία  100 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 8 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη εγθξίζεηο ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ 

ρνξεγνχληαη ππφ ηνλ φξν φηη ηα δψα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θιηληθέο δνθηκέο ή 

ηα πξντφληα ηνπο δελ ζα εηζέιζνπλ ζηελ 

αλζξψπηλε ηξνθηθή αιπζίδα, εθηφο εάλ: 

2. Σα θξάηε κέιε δελ επηηξέπνπλ ζε δψα 

δνθηκήο λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγή 

ηξνθίκσλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, 

εθηφο εάλ νη αξκφδηεο αξρέο έρνπλ 

θαζνξίζεη θαηάιιειν ρξφλν αλακνλήο. Ο 

ελ ιφγσ ρξφλνο αλακνλήο κπνξεί είηε:  

α) ην ππφ δνθηκή πξντφλ είλαη 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν εγθεθξηκέλν γηα ηα 

είδε ησλ δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή δνθηκή, 

θαη ηεξείηαη ν ρξφλνο αλακνλήο πνπ 

νξίδεηαη ζηελ πεξίιεςε ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξντφληνο, ή 

α) λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηε δηάξθεηα πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 11, παξάγξαθνο 

117, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, ελφο ζπληειεζηή 

αζθάιεηαο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε θχζε 

ηεο δνθηκαδφκελεο νπζίαο, ή 

β) ην ππφ δνθηκή πξντφλ είλαη 

εγθεθξηκέλν θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ 

πξννξίδεηαη γηα άιια είδε εθηφο απφ ηα 

είδε ησλ δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή δνθηκή, 

θαη ηεξείηαη ν ρξφλνο αλακνλήο πνπ 

νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 117. 

β) εάλ έρνπλ θαζνξηζηεί αλψηαηα φξηα 

θαηαινίπσλ απφ ηελ Έλσζε ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 470/2009, ν 

ρξφλνο αλακνλήο πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο 

ψζηε λα δηαζθαιίδεη φηη δελ ζα ππάξμεη 

ππέξβαζε ησλ ελ ιφγσ νξίσλ θαηαινίπσλ 

ζηα ηξφθηκα.  

 

Τξνπνινγία  101 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 8 – παξάγξαθνο 4 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 4α. Οη αξρέο ηεο αληηθαηάζηαζεο, ηεο 

κείσζεο θαη ηεο βειηίσζεο φζνλ αθνξά 

ηε θξνληίδα θαη ρξήζε δψλησλ δψσλ γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο πξέπεη λα 
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ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηε δηεμαγσγή ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ. 

 

Τξνπνινγία  102 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 8 – παξάγξαθνο 6 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 6α. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θιηληθήο 

δνθηκήο εηδνπνηεί ηελ αξκφδηα αξρή γηα 

νπνηαδήπνηε ζνβαξά αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα, θαη φιεο νη αλζξψπηλεο 

αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο θνηλνπνηνχληαη 

ακέζσο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην 

αξγφηεξν 15 εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

 

Τξνπνινγία  103 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 9 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Δπηζήκαλζε ηεο ζηνηρεηψδνπο 

ζπζθεπαζίαο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

Δπηζήκαλζε ηεο ζηνηρεηψδνπο 

ζπζθεπαζίαο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

1. Η ζηνηρεηψδεο ζπζθεπαζία ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πεξηιακβάλεη 

κφλν ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

1. Η ζηνηρεηψδεο ζπζθεπαζία ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πεξηιακβάλεη 

κφλν ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

α) ηελ νλνκαζία ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα θαη ηε θαξκαθνηερληθή 

κνξθή ηνπ· 

α) ηελ νλνκαζία ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα θαη ηε θαξκαθνηερληθή 

κνξθή ηνπ· 

β) δήισζε ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

ηνπ ζχλζεζεο ζε δξαζηηθέο νπζίεο αλά 

κνλάδα δφζεο ή ζχκθσλα κε ηε κνξθή 

ρνξήγεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ φγθνπ ή 

βάξνπο, κε ηε ρξήζε ησλ θνηλψλ 

νλνκαζηψλ· 

β) δήισζε ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

ηνπ ζχλζεζεο ζε δξαζηηθέο νπζίεο αλά 

κνλάδα δφζεο ή ζχκθσλα κε ηε κνξθή 

ρνξήγεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ φγθνπ ή 

βάξνπο, κε ηε ρξήζε ησλ θνηλψλ 

νλνκαζηψλ· 

γ) ηνλ αξηζκφ παξηίδαο, κεηά ηε ιέμε 

«Lot»· 

γ) ηνλ αξηζκφ παξηίδαο, κεηά ηε ιέμε 

«Lot»· 

δ) ην φλνκα, ηελ εηαηξηθή επσλπκία ή ηελ δ) ην φλνκα, ηελ εηαηξηθή επσλπκία ή ηελ 
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επσλπκία πνπ πεξηέρεηαη ζην ινγφηππν ηνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο·  

επσλπκία πνπ πεξηέρεηαη ζην ινγφηππν ηνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο·  

ε) ηα είδε-ζηφρνπο·  ε) ηα είδε-ζηφρνπο·  

ζη) ηελ εκεξνκελία ιήμεο, κε ηε κνξθή: 

«κκ/εεεε», κεηά ηε ζπληνκνγξαθία 

«Exp.»· 

ζη) ηελ εκεξνκελία ιήμεο, κε ηε κνξθή: 

«κκ/εεεε», κεηά ηε ζπληνκνγξαθία 

«Exp.»· 

δ) ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θχιαμε, 

αλ ρξεηάδεηαη. 

δ) ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θχιαμε, 

αλ ρξεηάδεηαη. 

 1α. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο,  κπνξνχλ 

επίζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ  

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 30, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

αηηνχληνο ή ηεο αξκφδηαο αξρήο, φηαλ 

είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη νξζή 

ρνξήγεζε ηνπ πξντφληνο.  

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε 

επαλάγλσζηνπο θαη θαηαλνεηνχο 

ραξαθηήξεο ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

κε ζπληνκνγξαθίεο ή εηθνλνγξάκκαηα 

θνηλά ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε 

επαλάγλσζηνπο θαη θαηαλνεηνχο 

ραξαθηήξεο ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

κε ζπληνκνγξαθίεο ή εηθνλνγξάκκαηα 

θνηλά ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 

 2α. Δπηπιένλ, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαξηζκνχληαη ζηα ζηνηρεία (α) έσο (δ) 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ζα εκθαλίδνληαη 

επίζεο ζε κνξθή ειεθηξνληθά 

αλαγλψζηκε, φπσο ζε γξακκσηφ θψδηθα. 

Σα δεδνκέλα ζα θαζίζηαληαη δηαζέζηκα 

γηα άιια ζπζηήκαηα ηεθκεξίσζεο κέζσ 

ηππνπνηεκέλσλ δηεπαθψλ. 

 

Τξνπνινγία  104 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 10 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Δπηζήκαλζε ηεο εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

Δπηζήκαλζε ηεο εμσηεξηθήο ζπζθεπαζίαο 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

1. Η εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πεξηιακβάλεη 

κφλν ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

1. Η εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πεξηιακβάλεη 

κφλν ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 
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α) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 

άξζξν 9 παξάγξαθνο 1· 

α) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 

άξζξν 9 παξάγξαθνο 1· 

β) ην πεξηερφκελν ζε βάξνο, φγθν ή αξηζκφ 

κνλάδσλ ζηνηρεηψδνπο ζπζθεπαζίαο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 

β) ην πεξηερφκελν ζε βάξνο, φγθν ή αξηζκφ 

κνλάδσλ ζηνηρεηψδνπο ζπζθεπαζίαο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 

γ) πξνεηδνπνίεζε φηη ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πξέπεη λα θπιάζζεηαη καθξηά 

απφ παηδηά· θαη 

γ) πξνεηδνπνίεζε φηη ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πξέπεη λα θπιάζζεηαη καθξηά 

απφ παηδηά· θαη 

δ) πξνεηδνπνίεζε φηη ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πξννξίδεηαη γηα θηεληαηξηθή 

ρξήζε· 

δ) έλα θνηλφ εηθνλφγξακκα πνπ 

πξνεηδνπνηεί φηη ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

πξννξίδεηαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε· 

ε) ζχζηαζε ζηνπο ρξήζηεο λα δηαβάζνπλ 

ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο· 

ε) ζχζηαζε ζηνπο ρξήζηεο λα δηαβάζνπλ 

ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο· 

ζη) απαίηεζε ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

επηζηξνθήο γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα κε 

ζθνπφ ηελ απφξξηςε αρξεζηκνπνίεησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή απνξξηκκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ θαη, ελδερνκέλσο, 

πξφζζεηεο πξνθπιάμεηο φζνλ αθνξά ηα 

επηθίλδπλα απνξξίκκαηα 

αρξεζηκνπνίεησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ή ηα απνξξίκκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ· 

ζη) απαίηεζε ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

επηζηξνθήο γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα κε 

ζθνπφ ηελ απφξξηςε αρξεζηκνπνίεησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή απνξξηκκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία·  

δ) ζηελ πεξίπησζε νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ηελ έλδεημε 

«νκνηνπαζεηηθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν». 

δ) ζηελ πεξίπησζε νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ηελ έλδεημε 

«νκνηνπαζεηηθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν». 

 1α. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο,  κπνξνχλ 

επίζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ  

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 30, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

αηηνχληνο ή ηεο αξκφδηαο αξρήο, φηαλ 

είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη νξζή 

ρνξήγεζε ηνπ πξντφληνο.  

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε 

επαλάγλσζηνπο θαη θαηαλνεηνχο 

ραξαθηήξεο ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

κε ζπληνκνγξαθίεο ή εηθνλνγξάκκαηα 

θνηλά ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 

2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε 

επαλάγλσζηνπο θαη θαηαλνεηνχο 

ραξαθηήξεο θαζψο θαη ζε κνξθφηππν 

αλαγλψζηκν απφ κεράλεκα ή, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, κε ζπληνκνγξαθίεο ή 

εηθνλνγξάκκαηα θνηλά ζε νιφθιεξε ηελ 

Έλσζε. 
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3. Όηαλ δελ ππάξρεη εμσηεξηθή 

ζπζθεπαζία, φιεο νη ελδείμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηνηρεηψδε 

ζπζθεπαζία. 

3. Όηαλ δελ ππάξρεη εμσηεξηθή 

ζπζθεπαζία, φιεο νη ελδείμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηνηρεηψδε 

ζπζθεπαζία. 
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Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 11 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Δπηζήκαλζε κηθξψλ ζηνηρεησδψλ 

ζπζθεπαζηψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

Δπηζήκαλζε κηθξψλ ζηνηρεησδψλ 

ζπζθεπαζηψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 9, νη 

κηθξέο ζηνηρεηψδεηο ζπζθεπαζίεο 

πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 9, νη 

κηθξέο ζηνηρεηψδεηο ζπζθεπαζίεο 

πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο:  

α) ηελ νλνκαζία ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ· 

α) ηελ νλνκαζία ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ· 

β) ηελ πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ δξαζηηθψλ 

νπζηψλ· 

β) ηελ πνζνηηθή ζχλζεζε ησλ δξαζηηθψλ 

νπζηψλ, εθηφο εάλ ην πξντφλ πθίζηαηαη 

κφλν ζε κία ζπγθέληξσζε ή εάλ ε 

ζπγθέληξσζε αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

εκπνξηθή νλνκαζία· 

γ) ηνλ αξηζκφ παξηίδαο, κεηά ηε ιέμε 

«Lot»· 

γ) ηνλ αξηζκφ παξηίδαο, κεηά ηε ιέμε 

«Lot»· 

δ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο, κε ηε κνξθή: 

«κκ/εεεε», κεηά ηε ζπληνκνγξαθία 

«Exp.»· 

δ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο, κε ηε κνξθή: 

«κκ/εεεε», κεηά ηε ζπληνκνγξαθία 

«Exp.»· 

 ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο,  κπνξνχλ 

επίζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ  

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 30, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 

αηηνχληνο ή ηεο αξκφδηαο αξρήο, φηαλ 

είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη νξζή 

ρνξήγεζε ηνπ πξντφληνο. 
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Τξνπνινγία  106 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 12 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Φχιιν νδεγηψλ ρξήζεο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ 

Φχιιν νδεγηψλ ρξήζεο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ 

1. Σν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο είλαη 

δηαζέζηκν γηα θάζε θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

θαη πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο:  

1. Σν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο είλαη 

απεπζείαο δηαζέζηκν κε θάζε θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν θαη πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  

α) ην φλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη 

ηε δηεχζπλζε κφληκεο θαηνηθίαο ή ηελ 

έδξα ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

θαη ηνπ παξαγσγνχ θαη, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο· 

α) ην φλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη 

ηε δηεχζπλζε κφληκεο θαηνηθίαο ή ηελ 

έδξα ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

θαη ηνπ παξαγσγνχ θαη, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο· 

β) ηελ νλνκαζία ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

θαηάινγν ησλ νλνκαζηψλ ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, φπσο έρεη 

εγθξηζεί ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε· 

β) ηελ νλνκαζία ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

θαηάινγν ησλ νλνκαζηψλ ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, φπσο έρεη 

εγθξηζεί ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε· 

γ) ηελ πεξηεθηηθφηεηα θαη ηε 

θαξκαθνηερληθή κνξθή ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ· 

γ) ηελ πεξηεθηηθφηεηα θαη ηε 

θαξκαθνηερληθή κνξθή ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ· 

δ) ηα είδε-ζηφρνπο, ηε δνζνινγία γηα ην 

θάζε είδνο, ηνλ ηξφπν θαη ηελ νδφ 

ρνξήγεζεο θαη νδεγίεο γηα ζσζηή 

ρνξήγεζε, φηαλ ρξεηάδεηαη· 

δ) ηα είδε-ζηφρνπο, ηε δνζνινγία γηα ην 

θάζε είδνο, ηνλ ηξφπν θαη ηελ νδφ 

ρνξήγεζεο θαη, φηαλ ρξεηάδεηαη, νδεγίεο 

γηα ζσζηή ρνξήγεζε· 

ε) ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο· ε) ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο· 

ζη) ηηο αληελδείμεηο θαη ηα αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα, ζηνλ βαζκφ πνπ νη πιεξνθνξίεο 

απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 

ζη) ηηο αληελδείμεηο θαη ηα αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα, ζηνλ βαζκφ πνπ νη πιεξνθνξίεο 

απηέο είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 

δ) ηνλ ρξφλν αλακνλήο έζησ θαη αλ είλαη 

κεδεληθφο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα είδε-

ζηφρνη είλαη δψα παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

δ) ηνλ ρξφλν αλακνλήο έζησ θαη αλ είλαη 

κεδεληθφο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα είδε-

ζηφρνη είλαη δψα παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

ε) ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θχιαμε, 

αλ ρξεηάδεηαη· 

ε) ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε θχιαμε, 

αλ ρξεηάδεηαη· 

ζ) πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ αζθάιεηα ή ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηδηαίηεξσλ 

ζ) πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ αζθάιεηα ή ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηδηαίηεξσλ 
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πξνθπιάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

θαη ηπρφλ άιισλ πξνεηδνπνηήζεσλ·  

πξνθπιάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

θαη ηπρφλ άιισλ πξνεηδνπνηήζεσλ·  

η) απαίηεζε ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

επηζηξνθήο γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα κε 

ζθνπφ ηελ απφξξηςε αρξεζηκνπνίεησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή απνξξηκκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ θαη, ελδερνκέλσο, 

πξφζζεηεο πξνθπιάμεηο φζνλ αθνξά ηα 

επηθίλδπλα απνξξίκκαηα 

αρξεζηκνπνίεησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ή ηα απνξξίκκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ· 

η) απαίηεζε ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

επηζηξνθήο γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα κε 

ζθνπφ ηελ απφξξηςε αρξεζηκνπνίεησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή απνξξηκκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία·  

ηα) ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο·  

ηβ) ζηελ πεξίπησζε γελφζεκσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ηελ έλδεημε 

«γελφζεκν θηεληαηξηθφ θάξκαθν»· 

ηβ) ζηελ πεξίπησζε γελφζεκσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ηελ έλδεημε 

«γελφζεκν θηεληαηξηθφ θάξκαθν»· 

ηγ) ζηελ πεξίπησζε νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ηελ έλδεημε 

«νκνηνπαζεηηθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν». 

ηγ) ζηελ πεξίπησζε νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ηελ έλδεημε 

«νκνηνπαζεηηθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν». 

 ηγ α) ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε·  

2. Σν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή, ηελ θαηνρή ή ηπρφλ 

αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο ζχκθσλα κε ηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ έρνπλ 

δηαθεκηζηηθφ ραξαθηήξα. Οη ελ ιφγσ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

αλαγξάθνληαη ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο 

θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαρσξίδνληαη ζαθψο 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1.  

2. Σν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή, ηελ θαηνρή ή ηπρφλ 

αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο ζχκθσλα κε ηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ έρνπλ 

δηαθεκηζηηθφ ραξαθηήξα. Οη ελ ιφγσ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

αλαγξάθνληαη ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο 

θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαρσξίδνληαη ζαθψο 

απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1.  

3. Σν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο ζπληάζζεηαη 

θαη ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα είλαη ζαθέο 

θαη θαηαλνεηφ, ζε γιψζζα πνπ κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ην επξχ θνηλφ.  

3. Σν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο ζπληάζζεηαη 

θαη ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα είλαη ζαθέο, 

επαλάγλσζην θαη θαηαλνεηφ, ζε γιψζζα 

πνπ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ην επξχ θνηλφ.  
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Φχιιν νδεγηψλ ρξήζεο νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

Φχιιν νδεγηψλ ρξήζεο νκνηνπαζεηηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 12 

παξάγξαθνο 1, ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο 

γηα ηα νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 89 θαη 90 πεξηιακβάλεη κφλν ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 12 

παξάγξαθνο 1, ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο 

γηα ηα νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 89 θαη 90 πεξηιακβάλεη κφλν ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

α) ηελ επηζηεκνληθή νλνκαζία ηεο πεγήο ή 

ησλ πεγψλ, αθνινπζνχκελε απφ ηνλ βαζκφ 

αξαίσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζχκβνια 

ηεο επξσπατθήο θαξκαθνπνηίαο ή, αλ δελ 

ππάξρνπλ, ηα ζχκβνια ησλ 

θαξκαθνπνηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζήκεξα επίζεκα ζηα θξάηε κέιε· 

α) ηελ επηζηεκνληθή νλνκαζία ηεο πεγήο ή 

ησλ πεγψλ, αθνινπζνχκελε απφ ηνλ βαζκφ 

αξαίσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζχκβνια 

ηεο επξσπατθήο θαξκαθνπνηίαο ή, αλ δελ 

ππάξρνπλ, ηα ζχκβνια ησλ 

θαξκαθνπνηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζήκεξα επίζεκα ζηα θξάηε κέιε· εάλ ην 

νκνηνπαζεηηθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο 

πεγέο, νη επηζηεκνληθέο νλνκαζίεο ησλ 

πεγψλ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνληαη απφ 

εκπνξηθή νλνκαζία ζηε ζήκαλζε· 

β) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, ηνπ παξαγσγνχ· 

β) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, ηνπ παξαγσγνχ· 

γ) ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο θαη, εάλ είλαη 

αλαγθαίν, ηελ νδφ ρνξήγεζεο, 

γ) ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο θαη, εάλ είλαη 

αλαγθαίν, ηελ νδφ ρνξήγεζεο, 

δ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο, κε ηε κνξθή 

«κκ/εεεε», κεηά ηε ζπληνκνγξαθία 

«Exp.»· 

 

ε) ηε θαξκαθνηερληθή κνξθή· ε) ηε θαξκαθνηερληθή κνξθή· 

ζη) ιδιαίτερεσ προφυλάξεισ κατά τη φφλαξη, 
αν χρειάζεται· 

ζη) ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηε 

θχιαμε, αλ ρξεηάδεηαη· 

δ) ηα είδε-ζηφρνπο· δ) ηα είδε-ζηφρνπο, θαζψο θαη ηε 

δνζνινγία γηα ηα δηάθνξα είδε-ζηφρνπο· 

ε) εηδηθή πξνεηδνπνίεζε, αλ ρξεηάδεηαη, 

γηα ην θάξκαθν· 

ε) εηδηθή πξνεηδνπνίεζε, αλ ρξεηάδεηαη, 

γηα ην θάξκαθν· 

ζ) ηνλ αξηζκφ παξηίδαο, κεηά ηε ιέμε 

«Lot»· 

 

η) ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο· η) ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο· 

ηα) ηνλ ρξφλν αλακνλήο, αλάινγα κε ηελ ηα) ηνλ ρξφλν αλακνλήο, αλάινγα κε ηελ 
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πεξίπησζε· πεξίπησζε· 

ηβ) ηελ έλδεημε «νκνηνπαζεηηθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν». 

ηβ) ηελ έλδεημε «νκνηνπαζεηηθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν». 
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Άξζξν 16 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

ηκήκαηνο, φηαλ ε δξαζηηθή νπζία 

απνηειείηαη απφ άιαηα, εζηέξεο, αηζέξεο, 

ηζνκεξή, κείγκαηα ηζνκεξψλ, ζχκπινθα ή 

παξάγσγα ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ ηε 

δξαζηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν αλαθνξάο, ζεσξείηαη 

ε ίδηα δξαζηηθή νπζία κε απηήλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν αλαθνξάο, εθηφο εάλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Όηαλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά σο πξνο απηέο ηηο ηδηφηεηεο, ν 

αηηψλ ππνβάιιεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα απνδείμεη ηελ αζθάιεηα θαη/ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ 

αιάησλ, εζηέξσλ ή παξαγψγσλ ηεο 

εγθεθξηκέλεο δξαζηηθήο νπζίαο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ αλαθνξάο. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

ηκήκαηνο, φηαλ ε δξαζηηθή νπζία 

απνηειείηαη απφ άιαηα, εζηέξεο, αηζέξεο, 

ηζνκεξή, κείγκαηα ηζνκεξψλ, ζχκπινθα ή 

παξάγσγα ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ ηε 

δξαζηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν αλαθνξάο, ζεσξείηαη 

ε ίδηα δξαζηηθή νπζία κε απηήλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν αλαθνξάο, εθηφο εάλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ή ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ θαηαινίπσλ. Όηαλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά σο πξνο απηέο ηηο ηδηφηεηεο, ν 

αηηψλ ππνβάιιεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα απνδείμεη ηελ αζθάιεηα θαη/ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ 

αιάησλ, εζηέξσλ ή παξαγψγσλ ηεο 

εγθεθξηκέλεο δξαζηηθήο νπζίαο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ αλαθνξάο. 
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Άξζξν 16 – παξάγξαθνο 6 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

6. Η αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ αηηνχληα 

λα παξάζρεη δεδνκέλα αζθάιεηαο ζρεηηθά 

κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ην 

γελφζεκν θηεληαηξηθφ θάξκαθν γηα ην 

6. Ο αηηψλ ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή 

ή ζηνλ Οξγαληζκφ, θαηφπηλ αηηήζεψο 

ηνπο, δεδνκέλα αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ην 

γελφζεκν θηεληαηξηθφ θάξκαθν γηα ην 
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πεξηβάιινλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

αλαθνξάο ρνξεγήζεθε πξηλ απφ ηηο 20 

Ινπιίνπ 2000 ή ζε πεξίπησζε πνπ ήηαλ 

απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηεο εθηίκεζεο 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ γηα ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν αλαθνξάο. 

πεξηβάιινλ, εάλ πθίζηαληαη βάζηκεο 

ελδείμεηο φηη ε ρνξήγεζε άδεηαο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα ην 

πεξηβάιινλ απφ ην γελφζεκν θάξκαθν ζε 

ζχγθξηζε κε ην θάξκαθν αλαθνξάο. 
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Άξζξν 17 – παξάγξαθνο 1 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β), ε αίηεζε γηα 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πνπ πεξηέρεη έλαλ ζπλδπαζκφ 

δξαζηηθψλ νπζηψλ νη νπνίεο έρνπλ ήδε 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, αιιά δελ έρνπλ 

εγθξηζεί κέρξη ζηηγκήο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζπλδπαζκφ («ζχλζεην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν») πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: 

Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β), ε αίηεζε γηα 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πνπ πεξηέρεη έλαλ ζπλδπαζκφ 

δξαζηηθψλ νπζηψλ νη νπνίεο έρνπλ ήδε 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, πξέπεη λα πιεξνί ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα: 
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Άξζξν 21 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Μεησκέλεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα 

αηηήζεηο γηα πεξηνξηζκέλεο αγνξέο 

Μεησκέλεο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα 

αηηήζεηο γηα πεξηνξηζκέλεο αγνξέο 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β), κηα άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

πνπ πξννξίδεηαη γηα πεξηνξηζκέλε αγνξά 

ρνξεγείηαη αθφκα θαη αλ δελ έρεη 

παξαζρεζεί ε ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα θαη/ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β), κηα άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

πνπ πξννξίδεηαη γηα πεξηνξηζκέλε αγνξά 

ρνξεγείηαη αθφκα θαη φηαλ, γηα 

αληηθεηκεληθνχο θαη επαιεζεχζηκνπο 

ιφγνπο, ν αηηψλ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

παξάζρεη ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ 



 

RR\1087893EL.doc 63/263 PE551.951v02-00 

 EL 

II, εάλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

πνηφηεηα θαη/ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα 

II, ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη φιεο νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) ην φθεινο απφ ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηα 

ζηελ αγνξά ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ 

γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ ή ηε δεκφζηα πγεία 

ππεξηεξεί ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ην 

γεγνλφο φηη δελ έρεη παξαζρεζεί θάπνηα 

ηεθκεξίσζε· 

α) ην φθεινο απφ ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηα 

ζηελ αγνξά ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ 

γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ ή ηε δεκφζηα πγεία 

ππεξηεξεί ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ην 

γεγνλφο φηη δελ έρεη παξαζρεζεί θάπνηα 

ηεθκεξίσζε· 

β) ν αηηψλ παξέρεη ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

πξννξίδεηαη γηα πεξηνξηζκέλε αγνξά. 

β) ν αηηψλ παξέρεη ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

πξννξίδεηαη γηα πεξηνξηζκέλε αγνξά. 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 2, ε άδεηα θπθινθνξίαο γηα 

πεξηνξηζκέλε αγνξά ρνξεγείηαη γηα 

πεξίνδν 3 εηψλ. 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 2, ε άδεηα θπθινθνξίαο γηα 

πεξηνξηζκέλε αγνξά ρνξεγείηαη γηα 

πεξίνδν πέληε εηψλ. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ απηήο, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

κπνξεί λα δεηήζεη, κε βάζε επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα γηα ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε 

κεηαηξνπή ηεο άδεηαο απηήο ζε άδεηα 

απεξηφξηζηεο δηάξθεηαο. 

3. Όηαλ έλα θάξκαθν έρεη ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ε πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα 

αλαθέξεη ζαθψο φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

πεξηνξηζκέλε κφλν αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη/ή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πιήξσλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη/ή ηελ πνηφηεηα. 

3. Όηαλ έλα θάξκαθν έρεη ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ε πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα 

αλαθέξεη ζαθψο φηη κφλν πεξηνξηζκέλα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί. Η ζπζθεπαζία θέξεη 

εηδνπνίεζε κε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο. 

 3α. Κηεληαηξηθφ θάξκαθν ζην νπνίν έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα θπθινθνξίαο ζχκθσλα 

κε ην παξφλ άξζξν κπνξεί λα ρνξεγείηαη 

κφλν βάζεη ζπληαγήο. 
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Άξζξν 21 – παξάγξαθνο 3 β (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3β. Απαίηεζε ελεκέξσζεο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ γηα νπνηνδήπνηε αλεπηζχκεην 

ζπκβάλ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 
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Άξζξν 22 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα αηηήζεηο ππφ 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο 

Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα αηηήζεηο ππφ 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β), ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

ησλ δψσλ ή ηε δεκφζηα πγεία, φηαλ ν 

αηηψλ έρεη απνδείμεη φηη γηα 

αληηθεηκεληθνχο, επαιεζεχζηκνπο ιφγνπο 

αδπλαηεί λα παξάζρεη ηελ ηεθκεξίσζε 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα 

θαη/ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα κέξε 1, 2 θαη 3 

ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ, κπνξεί λα ρνξεγείηαη 

άδεηα θπθινθνξίαο ππφ νπνηνλδήπνηε απφ 

ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β), ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

ησλ δψσλ ή ηε δεκφζηα πγεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαγθψλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ πγεία ησλ δψσλ πνπ δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί, φηαλ ν αηηψλ έρεη απνδείμεη 

φηη γηα αληηθεηκεληθνχο, επαιεζεχζηκνπο 

ιφγνπο αδπλαηεί λα παξάζρεη ηελ 

ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, ηελ 

αζθάιεηα θαη/ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα κέξε 1, 2 

θαη 3 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ, κπνξεί λα 

ρνξεγείηαη άδεηα θπθινθνξίαο ππφ 

νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

α) απαίηεζε ζέζπηζεο πξνυπνζέζεσλ ή 

πεξηνξηζκψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 

α) απαίηεζε ζέζπηζεο πξνυπνζέζεσλ ή 

πεξηνξηζκψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 

β) απαίηεζε ελεκέξσζεο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ γηα νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ· 

β) Απαίηεζε ελεκέξσζεο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ γηα νπνηνδήπνηε αλεπηζχκεην 

ζπκβάλ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 

γ) απαίηεζε δηεμαγσγήο κειεηψλ κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

γ) απαίηεζε παξνρήο πεξαηηέξσ 

δεδνκέλσλ πνπ βαζίδνληαη είηε ζε κειέηεο 
κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ή ζε 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί 

ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο 

επηηφπνπ, φηαλ ηα επηηφπνπ δεδνκέλα 
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αλαγλσξίδνληαη σο θαηαιιειφηεξα κε 

βάζε ηελ εθηίκεζε νθέινπο-θηλδχλνπ. 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 2, ε άδεηα θπθινθνξίαο ππφ 

εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο ρνξεγείηαη γηα 

πεξίνδν 1 έηνπο. 

2. Η αλαλέσζε κηαο άδεηαο θπθινθνξίαο 

πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ζπλδέεηαη κε εηήζηα 

επαλεμέηαζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν, κέρξηο φηνπ νη 

ελ ιφγσ φξνη λα πιεξνχληαη. 

3. Όηαλ έλα θάξκαθν έρεη ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ε πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα 

αλαθέξεη ζαθψο φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

πεξηνξηζκέλε κφλν αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη/ή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πιήξσλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη/ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

3. Όηαλ έλα θάξκαθν έρεη ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ε πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα 

αλαθέξεη ζαθψο φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

πεξηνξηζκέλε κφλν αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη/ή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

πιήξσλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη/ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Η ζπζθεπαζία θέξεη 

εηδνπνίεζε κε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο. 

 3α. Η αξκφδηα αξρή ή ε Δπηηξνπή κπνξεί 

αλά πάζα ζηηγκή λα ρνξεγήζεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ε νπνία ζα ηζρχεη γηα 

απεξηφξηζην δηάζηεκα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη θαλέλα πξφβιεκα 

αζθάιεηαο ή απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ 

δηαπηζηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ πξντφληνο επηηνπίσο θαη φηη ν 

θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο έρεη 

παξάζρεη ηα δεδνκέλα πνπ ιείπνπλ απφ 

απφςεσο πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο φπσο απηά 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

 3β. Κηεληαηξηθφ θάξκαθν ζην νπνίν έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα θπθινθνξίαο ζχκθσλα 

κε ην παξφλ άξζξν κπνξεί λα ρνξεγείηαη 

κφλν βάζεη ζπληαγήο. 
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Άξζξν 25 – παξάγξαθνο 1 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Η αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη νη 

παξαγσγνί θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ην 

ελ ιφγσ θηεληαηξηθφ θάξκαθν θαη/ή λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο 

κεζφδνπο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

θάθειν πνπ ππνβιήζεθε πξνο ππνζηήξημε 

ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1. 

Η αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη νη 

παξαγσγνί θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο ζπκκνξθψλνληαη κε ην 

ηζρχνλ ελσζηαθφ δίθαην είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγνπλ ην ελ ιφγσ θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν θαη/ή λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο νη 

νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ θάθειν πνπ 

ππνβιήζεθε πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 θαη 

φηη ειαρηζηνπνηνχλ ηε ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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Άξζξν 28 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Όηαλ ε αίηεζε αθνξά αληηκηθξνβηαθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν, ε αξκφδηα αξρή ή ε 

Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηε 

δηεμαγσγή κειεηψλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε 

ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ παξακέλεη ζεηηθή 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ πηζαλή αλάπηπμε 

κηθξνβηαθήο αληνρήο. 

3. Όηαλ ε αίηεζε αθνξά αληηκηθξνβηαθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν, ε αξκφδηα αξρή ή ε 

Δπηηξνπή δεηεί απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηε δηεμαγσγή κειεηψλ κεηά 

ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε ζρέζε νθέινπο-

θηλδχλνπ παξακέλεη ζεηηθή ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ πηζαλή αλάπηπμε κηθξνβηαθήο 

αληνρήο. 
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Άξζξν 29 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Απαίηεζε γηα θηεληαηξηθή ζπληαγή Απαίηεζε γηα θηεληαηξηθή ζπληαγή 

1. Η αξκφδηα αξρή ή ε Δπηηξνπή 

ραξαθηεξίδνπλ ηα αθφινπζα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα σο ππνθείκελα ζε θηεληαηξηθή 

ζπληαγή: 

1. Σα αθφινπζα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ππφθεηληαη ζε θηεληαηξηθή ζπληαγή: 
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α) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

ςπρνηξφπα θάξκαθα ή λαξθσηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ εληαία ζχκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ πεξί λαξθσηηθψλ ηνπ 

1961, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

πξσηφθνιιν ηνπ 1972 θαη ηε χκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο ςπρνηξφπνπο 

νπζίεο ηνπ 1971· 

α) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

ςπρνηξφπα θάξκαθα ή λαξθσηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ εληαία ζχκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ πεξί λαξθσηηθψλ ηνπ 

1961, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

πξσηφθνιιν ηνπ 1972 θαη ηε χκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο ςπρνηξφπνπο 

νπζίεο ηνπ 1971· 

β) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα δψα παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

β) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα δψα παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

γ) αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά θάξκαθα· γ) αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά θάξκαθα· 

δ) θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ζεξαπεπηηθή αγσγή ή γηα παζνινγηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αθξηβή 

πξνεγνχκελε δηάγλσζε, θαζψο θαη εθείλα 

ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ζα κπνξνχζε λα 

δπζρεξάλεη ή λα παξεκπνδίζεη ηε 

κεηέπεηηα δηάγλσζε ή ζεξαπεπηηθή αγσγή·  

δ) θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ζεξαπεπηηθή αγσγή ή γηα παζνινγηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αθξηβή 

πξνεγνχκελε δηάγλσζε, θαζψο θαη εθείλα 

ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ζα κπνξνχζε λα 

δπζρεξάλεη ή λα παξεκπνδίζεη ηε 

κεηέπεηηα δηάγλσζε ή ζεξαπεπηηθή αγσγή·  

ε) γαιεληθά ζθεπάζκαηα ηεο ηζρχνπζαο 

θαξκαθνπνηίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα δψα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

ε) γαιεληθά ζθεπάζκαηα ηεο ηζρχνπζαο 

θαξκαθνπνηίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα δψα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

ζη) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

κηα δξαζηηθή νπζία γηα ηελ νπνία έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα γηα ιηγφηεξν απφ 5 έηε 

ζηελ Έλσζε.  

ζη) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

κηα δξαζηηθή νπζία γηα ηελ νπνία έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα γηα ιηγφηεξν απφ 5 έηε 

ζηελ Έλσζε.  

 ζη α) θηεληαηξηθά θάξκαθα ησλ νπνίσλ 

ε ρξήζε επηηξέπεηαη ζε έλα θξάηνο κέινο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21 θαη/ή 22. 

 1α. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο λα πξνβιέπνπλ 

επηπξφζζεηεο λνκηθέο ππνθαηεγνξίεο 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε εζληθή 

λνκνζεζία. 

2. Η αξκφδηα αξρή ή ε Δπηηξνπή κπνξεί 

λα ραξαθηεξίζεη έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν σο ππνθείκελν ζε θηεληαηξηθή 

ζπληαγή φηαλ ζηελ πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 30 πεξηέρνληαη 

ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο, θαη ηδίσο 

ελδερφκελνη θίλδπλνη γηα: 

2. Σα θηεληαηξηθά θάξκαθα κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο ππνθείκελα ζε 

ππνρξεσηηθή θηεληαηξηθή ζπληαγή φηαλ 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 30 

πεξηέρνληαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαη 

ηδίσο ελδερφκελνη θίλδπλνη γηα: 

α) ηα είδε-ζηφρνπο, α) ηα είδε-ζηφρνπο, 

β) ην πξφζσπν πνπ ρνξεγεί ην θάξκαθν β) ην πξφζσπν πνπ ρνξεγεί ην θάξκαθν 
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ζην δψν,  ζην δψν,  

γ) ην πεξηβάιινλ γ) ην πεξηβάιινλ. 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, 

ε αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν σο ππνθείκελν ζε θηεληαηξηθή 

ζπληαγή, αλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, 

ε αξκφδηα αξρή ή ε Δπηηξνπή κπνξεί λα 

εμαηξέζεη έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν απφ 

ηελ ππνρξεσηηθή θηεληαηξηθή ζπληαγή, αλ 

πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) ε ρνξήγεζε ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ πεξηνξίδεηαη ζε 

θαξκαθνηερληθέο κνξθέο πνπ δελ απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε γλψζε ή δεμηφηεηα φζνλ αθνξά 

ηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ· 

α) ε ρνξήγεζε ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ πεξηνξίδεηαη ζε 

θαξκαθνηερληθέο κνξθέο πνπ δελ απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε γλψζε ή δεμηφηεηα φζνλ αθνξά 

ηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ· 

β) ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ 

παξνπζηάδεη άκεζν ή έκκεζν θίλδπλν, 

αθφκε θαη αλ ρνξεγείηαη εζθαικέλα, γηα 

ην ππφ ζεξαπεία δψν ή δψα, γηα ην άηνκν 

πνπ ρνξεγεί ην θάξκαθν ή γηα ην 

πεξηβάιινλ· 

β) ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ 

παξνπζηάδεη άκεζν ή έκκεζν θίλδπλν, 

αθφκε θαη αλ ρνξεγείηαη εζθαικέλα, γηα 

ην ππφ ζεξαπεία δψν ή δψα, γηα ην άηνκν 

πνπ ρνξεγεί ην θάξκαθν ή γηα ην 

πεξηβάιινλ· 

γ) ε πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ δελ πεξηέρεη θακία 

πξνεηδνπνίεζε γηα πηζαλέο ζνβαξέο 

παξελέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

νξζή ρξήζε ηνπ· 

γ) ε πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ δελ πεξηέρεη θακία 

πξνεηδνπνίεζε γηα πηζαλά ζνβαξά 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ νξζή ρξήζε ηνπ· 

δ) νχηε ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν νχηε 

θαλέλα άιιν θάξκαθν πνπ πεξηέρεη ηελ 

ίδηα δξαζηηθή νπζία έρνπλ γίλεη ζην 

παξειζφλ αληηθείκελν ζπρλψλ αλαθνξψλ 

ζρεηηθά κε αλεπηζχκεηα ζπκβάληα· 

δ) νχηε ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν νχηε 

θαλέλα άιιν θάξκαθν πνπ πεξηέρεη ηελ 

ίδηα δξαζηηθή νπζία έρνπλ γίλεη ζην 

παξειζφλ αληηθείκελν ζπρλψλ αλαθνξψλ 

ζρεηηθά κε αλεπηζχκεηα ζπκβάληα· 

ε) ε πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο δελ πεξηιακβάλεη αληελδείμεηο 

ζπλδεφκελεο κε άιια θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ρσξίο ζπληαγή· 

ε) ε πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο δελ πεξηιακβάλεη αληελδείμεηο 

ζπλδεφκελεο κε άιια θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ρσξίο ζπληαγή· 

ζη) ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ ππφθεηηαη 

ζε εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο· 

ζη) ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ ππφθεηηαη 

ζε εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο· 

δ) δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία φζνλ αθνξά ηα θαηάινηπα ζηα 

ηξφθηκα πνπ ιακβάλνληαη απφ δψα πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή, 

αθφκε θαη φηαλ ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εζθαικέλα· 

δ) δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία φζνλ αθνξά ηα θαηάινηπα ζηα 

ηξφθηκα πνπ ιακβάλνληαη απφ δψα πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή, 

αθφκε θαη φηαλ ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εζθαικέλα· 

ε) δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ λα αλαπηπρζεί 

ε) δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ λα αλαπηπρζεί 
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αληίζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

αλζεικηλζηθέο νπζίεο, αθφκε θαη φηαλ ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ ηηο ελ 

ιφγσ νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εζθαικέλα. 

αληηπαξαζηηηθή αληίζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, αθφκε θαη φηαλ ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ ηηο ελ 

ιφγσ νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εζθαικέλα. 
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Άξζξν 29 – παξάγξαθνο 3 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3α. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 

1, ηα θάξκαθα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα 

θηεληαηξηθή ρξήζε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή 

φηαλ: 

 α) είλαη θαηαρσξεκέλα σο κεκνλσκέλα 

νκνηνπαζεηηθά πξντφληα θαη ηίζεληαη 

ειεχζεξα ζε πψιεζε απφ ηα θαξκαθεία, 

έρνπλ αξαίσζε ηνπιάρηζηνλ D4 

(1:10.000) θαη δελ παξάγνληαη κε ηε 

ρξήζε νηλνπλεχκαηνο. 

 β) έρνπλ θαηαρσξεζεί σο ζχλζεηα 

νκνηνπαζεηηθά πξντφληα, πνπ δελ 

πεξηέρνπλ κεκνλσκέλα ζηνηρεία κε 

αξαίσζε θάησ απφ D4, ηίζεληαη ειεχζεξα 

ζε πψιεζε απφ ηα θαξκαθεία θαη δελ 

παξάγνληαη κε ηελ ρξήζε νηλνπλεχκαηνο. 

 

Τξνπνινγία  118 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ζε 

δξαζηηθέο νπζίεο ή άιια ζπζηαηηθά, κε 

αλαθνξά ηεο θνηλήο νλνκαζίαο ή ηεο 

ρεκηθήο πεξηγξαθήο ησλ νπζηψλ ή ησλ 

άιισλ ζπζηαηηθψλ· 

β) πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ζε 

δξαζηηθέο νπζίεο θαη φια ηα απαξαίηεηα 

ζπζηαηηθά, κε αλαθνξά ηεο θνηλήο 

νλνκαζίαο ή ηεο ρεκηθήο πεξηγξαθήο ησλ 

νπζηψλ ή ησλ άιισλ ζπζηαηηθψλ· 
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Τξνπνινγία  119 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν γ – ζεκείν vi 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

vi) ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ησλ 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, 

vi) ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ησλ 

αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ, 

 

Τξνπνινγία  120 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν γ – ζεκείν xiii 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(xiii) εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο 

αλάπηπμεο κηθξνβηαθήο αληνρήο, 

(xiii) εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο 

αλάπηπμεο κηθξνβηαθήο αληνρήο, θαη 

δηεπθξίληζε φηη ην πξντφλ δελ επηηξέπεηαη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζχλεζεο 

πξνιεπηηθφ κέηξν, 

 

Τξνπνινγία  121 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ε – ζεκείν iii α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 iii α) θαηάινγν εθδφρσλ· 

 

Τξνπνινγία  122 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ε α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ε α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηίκεζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ηνπ 
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πξντφληνο, ηδίσο φζνλ αθνξά 

πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο θαη 

δεδνκέλα ραξαθηεξηζκνχ θηλδχλνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νηθνηνμηθνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε επηπηψζεηο ζε κε ζηνρεπφκελα είδε 

θαη ηε δηαηήξεζε ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ 

θαη ησλ δξαζηηθψλ κεηαβνιηηψλ ζην 

έδαθνο θαη ζην λεξφ. 

 

Τξνπνινγία  123 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν η α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 η α) φηαλ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ κέζσ 

θαξκαθνχρνπ δσνηξνθήο, δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο κέζσ θαηαιφγνπ 

αζπκβαηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλφηεηα αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ θαη ηεο 

δσνηξνθήο ε νπνία ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

αζθάιεηα ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θαξκαθνχρνπ δσνηξνθήο. 

 

Τξνπνινγία  124 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 31 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Όηαλ δχν πξντφληα έρνπλ ην ίδην 

ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα, είλαη δπλαηή ε 

εθπφλεζε ζπγθξηηηθψλ εθηηκήζεσλ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ηα πξντφληα πνπ 

είλαη επηθίλδπλα γηα ην πεξηβάιινλ ή ηα 

ππφ ζεξαπεία δψα αληηθαζίζηαληαη απφ 

ηα ιηγφηεξν επηθίλδπλα πξντφληα πνπ 

έρνπλ ηα ίδηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. 
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Τξνπνινγία  125 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

δ) ην πξντφλ είλαη αληηκηθξνβηαθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ην νπνίν 

πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

βειηησηηθφ απφδνζεο γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο αλάπηπμεο ή ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ δψσλ ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη· 

δ) ην πξντφλ είλαη αληηκηθξνβηαθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ην νπνίν 

πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

βειηησηηθφ απφδνζεο γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο αλάπηπμεο ή ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ δψσλ ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη ή σο ζχλεζεο κέηξν 

πξνθχιαμεο γηα δψα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή πξφθεηηαη 

λα πξνζηεζεί ζηηο δσνηξνθέο ή ζην λεξφ 

γηα καδηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή ρσξίο λα 

έρεη δηαγλσζζεί λφζνο ζε θαλέλα απφ ηα 

δψα· 

 

Τξνπνινγία  126 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ε 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

ε) ν ρξφλνο αλακνλήο δελ είλαη επαξθήο 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ· 

ε) ν πξνηεηλφκελνο ρξφλνο αλακνλήο γηα 

λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ δελ είλαη δεφλησο 

αηηηνινγεκέλνο ή ν πξνηεηλφκελνο ρξφλνο 

αλακνλήο απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηηο 

αξκφδηεο αξρέο δελ ιακβάλεηαη ππφςε· 

 

Τξνπνινγία  127 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 δ α) ην πξντφλ είλαη νπζία πνπ πξνθαιεί 

κεγάιε αλεζπρία· 
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Τξνπνινγία  128 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 δ β) δξαζηηθέο νπζίεο εληφο ηνπ 

πξντφληνο νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ αλζεθηηθψλ, 

βηνζπζζσξεχζηκσλ θαη ηνμηθψλ (ΑΒΣ) ή 

άθξσο αλζεθηηθψλ θαη άθξσο 

βηνζπζζσξεχζηκσλ (αΑαΒ) νπζηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ ΔΜΑ ή νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη 

πξνθαινχλ ελδνθξηληθή δηαηαξαρή θαη 

ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν αλεπηζχκεησλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ· 

 

Τξνπνινγία  129 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ε α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ε α) ην πξντφλ ελέρεη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο γηα ην δψν ζην 

νπνίν ρνξεγείηαη, ηε δεκφζηα πγεία ή ην 

πεξηβάιινλ ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλήζε 

αγσγή αλαθνξάο· 

 

Τξνπνινγία  130 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ε β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ε β) κε απνδεθηέο παξελέξγεηεο ή 

δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ζην ππφ 

ζεξαπεία δψν· 

 



 

PE551.951v02-00 74/263 RR\1087893EL.doc 

EL 

Τξνπνινγία  131 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ζ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ζ α) ην θηεληαηξηθφ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ 

πεξηέρεη ή απνηειείηαη απφ 

κηθξννξγαληζκνχο ή ηνχο νη νπνίνη, 

ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα  

 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι Α ηεο νδεγίαο 

2001/18/ΔΚ, έρνπλ ηξνπνπνηεζεί 

γελεηηθψο. 

 

Τξνπνινγία  132 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 2 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα 

αληηκηθξνβηαθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ 

ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε 

αληηκηθξνβηαθή νπζία πξννξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν.  

2. Η άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα 

αληηκηθξνβηαθφ θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ 

ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε 

αληηκηθξνβηαθή νπζία πξννξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4. 

 

Τξνπνινγία  133 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Η Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 146 κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν, 

3. Η Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 146 θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε 

ηεο επηζηεκνληθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη 
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ψζηε λα δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

νξηζκέλσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ζηνλ 

άλζξσπν. 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν, 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

νξηζκέλσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ζηνλ 

άλζξσπν. 

 Η Δπηηξνπή, ζηηο ζπκβνπιέο ηεο, 

εμεηάδεη ελδεδεηγκέλνπο πξνζδηνξηζκνχο 

ζε επίπεδν θαηεγνξίαο, νπζίαο ή αθφκε 

θαη ελδείμεσο θαη εμεηάδεη επίζεο ηελ νδφ 

ρνξήγεζεο. 

 Σα θξάηε κέιε πνπ εθαξκφδνπλ ή 

επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ απζηεξφηεξνπο 

θαλφλεο, επηηξέπεηαη λα ην πξάμνπλ. 

 

Τξνπνινγία  134 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Η Δπηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, θαζνξίδεη ηηο αληηκηθξνβηαθέο 

νπζίεο ή ηηο νκάδεο αληηκηθξνβηαθψλ 

νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηε ζεξαπεία ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ 

ζηνλ άλζξσπν. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο 

πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 145 παξάγξαθνο 2. 

4. Η Δπηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

επηζηεκνληθή γλσκνδφηεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη ην έξγν πνπ ήδε 

εθηειείηαη απφ ηελ ΠΟΤ, θαζνξίδεη ηηο 

αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο ή ηηο νκάδεο 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν. 

Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 

παξάγξαθνο 2. 

 Σέηνηνη πξνζδηνξηζκνί, φπνπ αξκφδεη, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επίπεδν 

θαηεγνξίαο, νπζίαο ή αθφκε θαη 

ελδείμεσο, ελψ εμεηάδεηαη επίζεο ε νδφο 

ρνξήγεζεο. 

 

Τξνπνινγία  135 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 33 – παξάγξαθνο 3 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Μηα άδεηα θπθινθνξίαο ή ηξνπνπνίεζε 

ησλ φξσλ κηαο άδεηαο θπθινθνξίαο ε 

νπνία δηαθέξεη απφ ηελ πξνεγνπκέλσο 

ρνξεγεζείζα άδεηα θπθινθνξίαο κφλν 

φζνλ αθνξά ηα είδε, ηηο πεξηεθηηθφηεηεο, 

ηηο θαξκαθνηερληθέο κνξθέο, ηηο νδνχο 

ρνξήγεζεο ή ηηο παξνπζηάζεηο ζεσξείηαη 

ίδηα κε ηελ πξνεγνπκέλσο ρνξεγεζείζα 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ. 

3. Μηα άδεηα θπθινθνξίαο ή ηξνπνπνίεζε 

ησλ φξσλ κηαο άδεηαο θπθινθνξίαο ε 

νπνία δηαθέξεη απφ ηελ πξνεγνπκέλσο 

ρνξεγεζείζα άδεηα θπθινθνξίαο κφλν 

φζνλ αθνξά ηηο πεξηεθηηθφηεηεο, ηα είδε, 

ηηο θαξκαθνηερληθέο κνξθέο, ηηο νδνχο 

ρνξήγεζεο ή ηηο παξνπζηάζεηο ζεσξείηαη 

ίδηα κε ηελ πξνεγνπκέλσο ρνξεγεζείζα 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ. 

 

Τξνπνινγία  136 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 34 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Πεξίνδνη πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνχ 

θαθέινπ 

Πεξίνδνη πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνχ 

θαθέινπ 

1. Η πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνχ 

θαθέινπ είλαη: 

1. Η πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνχ 

θαθέινπ είλαη: 

α) 10 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα βννεηδή, πξφβαηα, 

ρνίξνπο, θνηφπνπια, ζθχινπο θαη γάηεο· 

α) 10 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα βννεηδή, πξφβαηα (πνπ 

εθηξέθνληαη γηα ην θξέαο ηνπο), ρνίξνπο, 

θνηφπνπια, ζνινκνχο, ζθχινπο θαη γάηεο· 

β) 14 έηε γηα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα βννεηδή, 

πξφβαηα, ρνίξνπο, θνηφπνπια, ζθχινπο θαη 

γάηεο θαη ηα νπνία πεξηέρνπλ κηα 

αληηκηθξνβηαθή δξαζηηθή νπζία ε νπνία 

δελ έρεη απνηειέζεη δξαζηηθή νπζία ζε 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ έρεη ιάβεη άδεηα 

ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο· 

β) 14 έηε γηα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα βννεηδή, 

πξφβαηα, ρνίξνπο, θνηφπνπια, ζνινκνχο, 

ζθχινπο θαη γάηεο θαη ηα νπνία πεξηέρνπλ 

κηα αληηκηθξνβηαθή δξαζηηθή νπζία ε 

νπνία δελ έρεη απνηειέζεη δξαζηηθή νπζία 

ζε θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ έρεη ιάβεη 

άδεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο· 

γ) 18 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα κέιηζζεο· 

γ) 20 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα κέιηζζεο· 

δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δψσλ απφ απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δψσλ απφ απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 
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ζηνηρεία α) θαη γ). ζηνηρεία α) θαη γ). 

2. Η πξνζηαζία ηζρχεη απφ ηελ εκέξα θαηά 

ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7. 

2. Η πξνζηαζία ηζρχεη απφ ηελ εκέξα θαηά 

ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7. 

 2α. Όηαλ ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν έρεη 

επηηξαπεί γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο είδε, 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηείλεηαη 

αλάινγα κε ηνπο ρξφλνπο παξάηαζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35. 

 

Τξνπνινγία  137 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 34 α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 34 α  

 Πεξίνδνο πξνζηαζίαο γηα λέεο δέζκεο 

δεδνκέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε πθηζηάκελα 

αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά θάξκαθα 

 1. Οπνηεζδήπνηε λέεο κειέηεο θαη δνθηκέο 

ππνβάιινληαη απφ αηηνχληα γηα άδεηα 

θπθινθνξίαο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ζρεηηθά 

κε έλα πθηζηάκελν αληηκηθξνβηαθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ δελ θαιχπηεηαη 

πιένλ απφ θακία πεξίνδν πξνζηαζίαο,  

ηπγράλνπλ απηνηεινχο πεξηφδνπ 

πξνζηαζίαο δηάξθεηαο ηεζζάξσλ εηψλ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη :  

 α) απαξαίηεηεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο φζνλ αθνξά ηηο 

δνζνινγίεο, ηηο θαξκαθνηερληθέο κνξθέο 

ή ηηο νδνχο ρνξήγεζεο·  

 β) απαξαίηεηεο γηα επαλεθηίκεζε πνπ 

δεηήζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ ή ηηο 

αξκφδηεο αξρέο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο, εθηφο εάλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο σο επαθνινχζεζε ζε 

αλεζπρίεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο κεηά 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ή εάλ έρνπλ δεηεζεί 

σο πξνυπφζεζε ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο ή 

σο δέζκεπζε κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο 
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άδεηαο ηε ζηηγκή ηεο ρνξήγεζεο ηεο 

άδεηαο. Κάζε πεξίνδνο πξνζηαζίαο είλαη 

αλεμάξηεηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

ζπκπίπηεη ελδερνκέλσο ρξνληθά κε απηήλ, 

θαη επνκέλσο δελ δξα ζσξεπηηθά. 

 2. Καλέλαο άιινο αηηψλ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελ 

ιφγσ δνθηκψλ ή κειεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ησλ 

ηεζζάξσλ εηψλ, ρσξίο γξαπηή άδεηα απφ 

ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ππφ 

ηε κνξθή εγγξάθνπ πξφζβαζεο ζηηο 

δνθηκέο ή ηηο κειέηεο απηέο.  

 

Τξνπνινγία  138 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 35 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Παξάηαζε ησλ πεξηφδσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

ηερληθνχ θαθέινπ 

Παξάηαζε ησλ πεξηφδσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

ηερληθνχ θαθέινπ 

1. Όηαλ εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

ελ ιφγσ άξζξν παξαηείλεηαη θαηά 1 έηνο 

γηα θάζε επηπιένλ είδνο-ζηφρν, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε έρεη 

ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ 3 έηε πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρείν α).  

1. Όηαλ εγθξίλεηαη ε πξψηε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

είδε ή εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 34 παξαηείλεηαη θαηά δχν έηε γηα 

θάζε επηπιένλ είδνο-ζηφρν ζηνπο αξρηθνχο 

θαθέινπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

ηξνπνπνίεζε έρεη ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ 

3 έηε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

πξνζηαζίαο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 34 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α). Οη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

επέθηαζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

δεκνζηνπνηνχληαη.  

2. Όηαλ εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

2. Όηαλ εγθξίλεηαη ε πξψηε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

είδε ή εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 
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πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 34 παξαηείλεηαη θαηά 4 έηε. 

ζε άιιν είδνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 34 παξαηείλεηαη θαηά 4 έηε, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε έρεη 

ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 34. Οη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

επέθηαζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

δεκνζηνπνηνχληαη.  

3. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεσλ ή λέσλ αδεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα άδεηα θπθινθνξίαο, ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο καδί κε ηπρφλ πξφζζεηεο 

πεξηφδνπο πξνζηαζίαο («ζπλνιηθή 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνχ 

θαθέινπ») δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 18 

έηε.  

3. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεσλ ή λέσλ αδεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα άδεηα θπθινθνξίαο, ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο καδί κε ηπρφλ πξφζζεηεο 

πεξηφδνπο πξνζηαζίαο («ζπλνιηθή 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνχ 

θαθέινπ») δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 14 

έηε γηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α). Γηα 

πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 34 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία β) θαη δ) ε 

πεξίνδνο δελ ππεξβαίλεη ηα 18 έηε. 

4. Όηαλ ην πξφζσπν πνπ δεηά άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ππνβάιιεη αίηεζε ζχκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 470/2009 γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ αλσηάηνπ νξίνπ 

θαηαινίπσλ, καδί κε θιηληθέο δνθηκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αίηεζεο, δελ 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε απηψλ ησλ δνθηκψλ 

απφ άιινπο αηηνχληεο γηα πεξίνδν 5 εηψλ 

απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εθηφο 

εάλ ν άιινο αηηψλ έρεη ιάβεη γξαπηή 

ζπγθαηάζεζε, κε ηε κνξθή εγγξάθνπ 

πξφζβαζεο , ζε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ 

δνθηκέο. 

4. Όηαλ ην πξφζσπν πνπ δεηά άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ππνβάιιεη αίηεζε ζχκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 470/2009 γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ αλσηάηνπ νξίνπ 

θαηαινίπσλ, καδί κε θιηληθέο δνθηκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αίηεζεο, δελ 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ 

απηψλ ησλ δνθηκψλ απφ άιινπο αηηνχληεο 

γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο γηα πεξίνδν 5 

εηψλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο γηα ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εθηφο εάλ ν άιινο 

αηηψλ έρεη ιάβεη γξαπηή ζπγθαηάζεζε, κε 

ηε κνξθή εγγξάθνπ πξφζβαζεο , ζε ζρέζε 

κε ηηο ελ ιφγσ δνθηκέο. 
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Τξνπνινγία  139 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 38 – παξάγξαθνο 1 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη θεληξηθέο άδεηεο θπθινθνξίαο 

ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα 

κε ην παξφλ ηκήκα. Ιζρχνπλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. 

1. Οη θεληξηθέο άδεηεο θπθινθνξίαο 

ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα 

κε ην παξφλ ηκήκα. Ιζρχνπλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε θαη ζεσξνχληαη σο 

δηαδηθαζία θαηά πξνηεξαηφηεηα. Η 

Δπηηξνπή θαη ν Οξγαληζκφο κεξηκλνχλ 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

ρξήζεο ηεο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε γηα ηηο 

ΜΜΔ. 

 

Τξνπνινγία  140 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 38 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) θηεληαηξηθά θάξκαθα ηα νπνία 

πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο 

σο βειηησηηθά απφδνζεο γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο ή ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δψσλ ζηα 

νπνία ρνξεγνχληαη· 

δηαγξάθεηαη 

 

 

Τξνπνινγία  141 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 38 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν γ 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

γ) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

δξαζηηθή νπζία ε νπνία δελ έρεη εγθξηζεί 

σο θηεληαηξηθφ θάξκαθν εληφο ηεο 

γ) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

δξαζηηθή νπζία ε νπνία δελ έρεη εγθξηζεί 

σο θηεληαηξηθφ θάξκαθν εληφο ηεο 
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Έλσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο· 

Έλσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο, κε εμαίξεζε ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ ππφθεηληαη ζε άδεηα βάζεη 

ησλ άξζξσλ 21 θαη 22·  

 

Τξνπνινγία  142 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 38 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν ε 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

ε) γελφζεκα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ αλαθνξάο ηα 

νπνία έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο 

ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

δηαγξάθεηαη 

 

Τξνπνινγία  143 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 38 – παξάγξαθνο 3 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα εθηφο απηψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί θεληξηθή άδεηα 

θπθινθνξίαο αλ δελ έρεη ρνξεγεζεί άιιε 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν εληφο ηεο Έλσζεο. 

3. Γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα εθηφο απηψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, 

κπνξεί επίζεο λα ρνξεγεζεί θεληξηθή 

άδεηα θπθινθνξίαο. 

 

Τξνπνινγία  144 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 38 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Η Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηεο 

δεκφζηαο πγείαο ζηελ Έλσζε, 

εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε 

δηαγξάθεηαη 
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ην άξζξν 146 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαιφγνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 

2. 

 

Τξνπνινγία  145 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 46 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε 

απνθεληξσκέλεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ππνβάιινληαη ζην θξάηνο κέινο πνπ 

επηιέγεη ν αηηψλ («θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο»). 

1. Οη αηηήζεηο θαη ν θάθεινο γηα ρνξήγεζε 

απνθεληξσκέλεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ππνβάιινληαη ζε φια ηα θξάηε κέιε. Σν 

θξάηνο κέινο πνπ επηιέγεη ν αηηψλ είλαη ην 

θξάηνο κέινο αλαθνξάο. 

 

Τξνπνινγία  146 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 46 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η αίηεζε πεξηιακβάλεη θαηάινγν ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία επηζπκεί λα ιάβεη 

άδεηα θπθινθνξίαο ν αηηψλ («νηθεία θξάηε 

κέιε»). 

2. Η αίηεζε πεξηιακβάλεη θαηάινγν ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία επηζπκεί λα ιάβεη 

άδεηα θπθινθνξίαο ν αηηψλ («νηθεία θξάηε 

κέιε»). Ο αηηψλ ππνβάιιεη ζε φια ηα 

νηθεία θξάηε κέιε αίηεζε παλνκνηφηππε 

κε απηή πνπ ππνβιήζεθε ζην θξάηνο 

κέινο αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ελφο παλνκνηφηππνπ θαθέινπ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7. 

 

Τξνπνινγία  147 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 48 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη αηηήζεηο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε 

αδεηψλ θπθινθνξίαο ππνβάιινληαη ζην 

θξάηνο κέινο πνπ ρνξήγεζε ηελ πξψηε 

εζληθή άδεηα θπθινθνξίαο («θξάηνο κέινο 

1. Οη αηηήζεηο θαη ν θάθεινο γηα ακνηβαία 

αλαγλψξηζε αδεηψλ θπθινθνξίαο 

ππνβάιινληαη ζε φια ηα θξάηε κέιε. Σν 

θξάηνο κέινο πνπ ρνξήγεζε ηελ πξψηε 
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αλαθνξάο»). εζληθή άδεηα θπθινθνξίαο είλαη ην θξάηνο 

κέινο αλαθνξάο. 

 

Τξνπνινγία  148 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 48 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Αλάκεζα ζηελ απφθαζε γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο πξψηεο εζληθήο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο 

εζληθήο άδεηαο θπθινθνξίαο πξέπεη λα 

κεζνιαβήζεη δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 

κελψλ. 

δηαγξάθεηαη 

 

Τξνπνινγία  149 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 48 – παξάγξαθνο 3 – ζηνηρείν γ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

γ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θξάηε κέιε 

ζηα νπνία βξίζθεηαη ππφ εμέηαζε αίηεζε 

γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο πνπ 

έρεη ππνβάιεη ν αηηψλ γηα ην ίδην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν· 

δηαγξάθεηαη 

 

Τξνπνινγία  150 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 48 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Δληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

έγθπξεο αίηεζεο, ην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο θαηαξηίδεη επηθαηξνπνηεκέλε 

έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν. Η επηθαηξνπνηεκέλε έθζεζε 

αμηνιφγεζεο, καδί κε ηελ εγθεθξηκέλε 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

4. Δληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

έγθπξεο αίηεζεο, ην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο θαηαξηίδεη επηθαηξνπνηεκέλε 

έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν. Η επηθαηξνπνηεκέλε έθζεζε 

αμηνιφγεζεο, καδί κε ηελ εγθεθξηκέλε 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
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πξντφληνο θαη ην θείκελν πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ζην 

θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο, δηαβηβάδνληαη ζε 

φια ηα θξάηε κέιε θαη ζηνλ αηηνχληα, καδί 

κε ηνλ θαηάινγν ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα 

νπνία ν αηηψλ δεηεί αλαγλψξηζε ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο («νηθεία θξάηε 

κέιε»). 

πξντφληνο θαη ην θείκελν πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ζην 

θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο, δηαβηβάδνληαη ζε 

φια ηα νηθεία θξάηε κέιε θαη ζηνλ 

αηηνχληα. 

 

Τξνπνινγία  151 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 49 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Δάλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 46 παξάγξαθνο 4 ή ζην 

άξζξν 48 παξάγξαθνο 5, έλα θξάηνο κέινο 

πξνβάιεη αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηελ πξνηεηλφκελε 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο ή ηελ επηζήκαλζε θαη ην θχιιν 

νδεγηψλ ρξήζεο, παξέρεηαη ιεπηνκεξήο 

δήισζε αηηηνιφγεζεο ζην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο, ζηα άιια θξάηε κέιε θαη ζηνλ 

αηηνχληα. Σα ζεκεία δηαθσλίαο 

θνηλνπνηνχληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ 

νκάδα ζπληνληζκνχ γηα ηε δηαδηθαζία 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία ε νπνία 

ζπζηήλεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 142 («ε 

νκάδα ζπληνληζκνχ») απφ ην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο. 

1. Δάλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 46 παξάγξαθνο 4 ή ζην 

άξζξν 48 παξάγξαθνο 5, έλα θξάηνο κέινο 

πξνβάιεη αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηελ πξνηεηλφκελε 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο ή ηελ πξνηεηλφκελε επηζήκαλζε 

θαη ην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο, γηα ιφγνπο 

δπλεηηθνχ ζνβαξνχ θηλδχλνπ γηα ηελ 

πγεία ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ ή γηα ην 

πεξηβάιινλ, παξέρεηαη ιεπηνκεξήο 

δήισζε αηηηνιφγεζεο ζην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο, ζηα άιια θξάηε κέιε θαη ζηνλ 

αηηνχληα. Σα ζεκεία δηαθσλίαο 

θνηλνπνηνχληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ 

νκάδα ζπληνληζκνχ γηα ηε δηαδηθαζία 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία ε νπνία 

ζπζηήλεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 142 («ε 

νκάδα ζπληνληζκνχ») απφ ην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο. 

 

Τξνπνινγία  152 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 49 – παξάγξαθνο 2 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. ην πιαίζην ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ, 

δηνξίδεηαη έλαο εηζεγεηήο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληάμεη κηα δεχηεξε έθζεζε 

αμηνιφγεζεο γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν. 

δηαγξάθεηαη 

 

Τξνπνινγία  153 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 49 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. ε πεξίπησζε γλψκεο ππέξ ηεο 

ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ην θξάηνο 

κέινο αλαθνξάο θαηαγξάθεη ηε ζπκθσλία 

ησλ θξαηψλ κειψλ, πεξαηψλεη ηε 

δηαδηθαζία θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα 

θξάηε κέιε θαη ηνλ αηηνχληα. 

4. ε πεξίπησζε γλψκεο ππέξ ηεο 

ρνξήγεζεο ή ηξνπνπνίεζεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο, ην θξάηνο κέινο αλαθνξάο 

θαηαγξάθεη ηε ζπκθσλία ησλ θξαηψλ 

κειψλ, πεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα θξάηε κέιε θαη ηνλ 

αηηνχληα. 

 

Τξνπνινγία  154 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 50 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 46 παξάγξαθνο 3 ή ζην άξζξν 48 

παξάγξαθνο 4, ν αηηψλ κπνξεί λα 

εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Οξγαληζκφ 

δεηψληαο επαλεμέηαζε ηεο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

αηηψλ δηαβηβάδεη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο 

ιεπηνκεξείο ιφγνπο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ 

εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

γλψκεο. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

απφδεημε πιεξσκήο ησλ ηειψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ 

επαλεμέηαζε. 

1. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 46 παξάγξαθνο 3 ή ζην άξζξν 48 

παξάγξαθνο 4, ν αηηψλ κπνξεί λα 

εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ δεηψληαο επαλεμέηαζε ηεο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ν αηηψλ δηαβηβάδεη ζηνλ Οξγαληζκφ 

ηνπο ιεπηνκεξείο ιφγνπο ηνπ αηηήκαηφο 

ηνπ εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο γλψκεο. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

απφδεημε πιεξσκήο ησλ ηειψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ 

επαλεμέηαζε. 
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Τξνπνινγία  155 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 50 – παξάγξαθνο 3 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Η δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο αθνξά 

κφλν ηα ζεκεία ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο 

πνπ επηζεκαίλεη ν αηηψλ ζηε γξαπηή 

εηδνπνίεζε. 

3. Η επηηξνπή θαζνξίδεη ην πεδίν 

εμέηαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ αηηνχληα.  

 

Τξνπνινγία  156 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 50 – παξάγξαθνο 4 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο, ν 

Οξγαληζκφο δηαβηβάδεη ηελ ηειηθή γλψκε 

ζηελ επηηξνπή, ζηα θξάηε κέιε θαη ζηνλ 

αηηνχληα, καδί κε κηα έθζεζε ζηελ νπνία 

πεξηγξάθεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ απφ ηελ επηηξνπή 

θαη αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ αηηηνινγνχλ 

ηα πνξίζκαηά ηεο. Σα έγγξαθα απηά 

δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή, ζηα θξάηε 

κέιε θαη ζηνλ αηηνχληα γηα ελεκεξσηηθνχο 

ζθνπνχο.  

4. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο, ν 

Οξγαληζκφο δηαβηβάδεη ηε γλψκε ηεο 

επηηξνπήο ζηελ Δπηηξνπή, καδί κε κηα 

έθζεζε ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ 

απφ ηελ επηηξνπή θαη αλαθέξνληαη νη ιφγνη 

πνπ αηηηνινγνχλ ηα πνξίζκαηά ηεο. Σα 

έγγξαθα απηά δηαβηβάδνληαη ζηα θξάηε 

κέιε θαη ζηνλ αηηνχληα γηα ελεκεξσηηθνχο 

ζθνπνχο.  

 

Τξνπνινγία  157 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 50 – παξάγξαθνο 5 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

5. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο γλψκεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ε νκάδα ζπληνληζκνχ 

απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ 

5. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο γλσκνδφηεζεο, ε Δπηηξνπή 

θαηαξηίδεη ζρέδην απφθαζεο ζρεηηθά κε 
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ςεθηζάλησλ κειψλ ηεο πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλεδξίαζε. Σν 

θξάηνο κέινο αλαθνξάο θαηαγξάθεη ηε 

ζπκθσλία, πεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ αηηνχληα. Σν 

άξζξν 49 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο. Όηαλ ε 

απφθαζε δελ ζπκθσλεί κε ηε γλψκε ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ε νκάδα ζπληνληζκνχ 

επηζπλάπηεη αλαιπηηθή επεμήγεζε ησλ 

ιφγσλ ηεο αζπκθσλίαο. 

ηε δηαδηθαζία. 

 Όηαλ ην ζρέδην απφθαζεο πξνβιέπεη ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο, ην ζρέδην 

πεξηιακβάλεη ή παξαπέκπεη ζηα έγγξαθα 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 28. 

 Όηαλ ην ζρέδην απφθαζεο πξνβιέπεη ηε 

κε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο, νη 

ιφγνη ηεο άξλεζεο δηεπθξηλίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32. 

 Όηαλ ην ζρέδην απφθαζεο δελ ζπκθσλεί 

κε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ε Δπηηξνπή 

επηζπλάπηεη ηηο ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο απηψλ ησλ 

δηαθνξψλ. 

 Η Δπηηξνπή δχλαηαη, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, λα ιάβεη ηειηθή απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο κε απνθεληξσκέλε 

δηαδηθαζία ή κε ακνηβαία αλαγλψξηζε. Οη 

ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 παξάγξαθνο 

2. 

 Ο Οξγαληζκφο δηαβηβάδεη ζηνλ αηηνχληα 

ηα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

άξζξν 28.  

 Ο Οξγαληζκφο δεκνζηνπνηεί ηε γλψκε, 

αθνχ πξψηα αθαηξέζεη ηπρφλ 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο εκπνξηθνχ 

ραξαθηήξα. 
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Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 51 – παξάγξαθνο 1 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Ο Οξγαληζκφο δεκηνπξγεί θαη ηεξεί 

ελσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα («βάζε δεδνκέλσλ 

ησλ θαξκάθσλ»). 

1. Ο Οξγαληζκφο δεκηνπξγεί θαη ηεξεί 

βάζε δεδνκέλσλ ζε επίπεδν Έλσζεο 

ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

(«βάζε δεδνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ»). 

 

Τξνπνινγία  159 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 51 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έρνπλ 

ιάβεη άδεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο, 

καδί κε ηηο πεξηιήςεηο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πξντφληνο, ηα θχιια νδεγηψλ ρξήζεο 

θαη θαηαιφγνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ 

παξάγεηαη θάζε πξντφλ· 

α) ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έρνπλ 

ιάβεη άδεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο, 

καδί κε ηηο πεξηιήςεηο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πξντφληνο, ηα θχιια νδεγηψλ ρξήζεο, 

θαηαιφγνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ 

παξάγεηαη θάζε πξντφλ θαη αξηζκνχο 

αλαθνξάο ζην θχξην αξρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο· 

 

Τξνπνινγία  160 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 52 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο έρνπλ 

πιήξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

θαξκάθσλ φζνλ αθνξά ηηο δηθέο ηνπο 

άδεηεο θπθινθνξίαο. 

2. Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο έρνπλ 

πιήξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

θαξκάθσλ φζνλ αθνξά ηηο δηθέο ηνπο 

άδεηεο θπθινθνξίαο θαη πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζε άιια πξντφληα. 

 

Τξνπνινγία  161 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 52 – παξάγξαθνο 3 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Σν επξχ θνηλφ έρεη πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ φζνλ αθνξά ηνλ 

θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ, θαζψο θαη ηηο πεξηιήςεηο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο θαη ηα 

θχιια νδεγηψλ ρξήζεο ηνπο. 

3. Σν επξχ θνηλφ έρεη πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ φζνλ αθνξά ηνλ 

θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ, θαζψο θαη ηηο πεξηιήςεηο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, ηα θχιια 

νδεγηψλ ρξήζεο ηνπο θαη ηα 

πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ηνπο.  

 

Τξνπνινγία  162 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 54 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα θξάηε κέιε ζπιιέγνπλ θαηάιιεια 

θαη ζπγθξίζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ 

φγθν ησλ πσιήζεσλ θαη ηε ρξήζε 

θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ. 

1. Σα θξάηε κέιε ζπιιέγνπλ θαηάιιεια 

ζπγθξίζηκα θαη επαξθψο αλαιπηηθά 

δεδνκέλα, ζε επίπεδν γεσξγηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην βάξνο θαη 

ην θφζηνο γηα θάζε ηχπν αληηκηθξνβηαθνχ 

θαξκάθνπ θαη ηε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ είδνπο πνπ 

πθίζηαηαη ζεξαπεία, ηεο πάζεζεο πνπ 

έρεη δηαγλσζηεί θαη ηεο νδνχ ρνξήγεζεο. 

 

Τξνπνινγία  163 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 54 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Σα θξάηε κέιε απνζηέιινπλ ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ. Ο Οξγαληζκφο αλαιχεη ηα 

δεδνκέλα θαη δεκνζηεχεη εηήζηα έθζεζε. 

2. Σα θξάηε κέιε απνζηέιινπλ ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ. Ο Οξγαληζκφο ζπλεξγάδεηαη 

κε άιινπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο θαη 

αλαιχεη ηα δεδνκέλα θαη δεκνζηεχεη 

εηήζηα έθζεζε, ε νπνία ζα πξέπεη επίζεο 
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λα πεξηιακβάλεη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα 

γηα ηελ αλζξψπηλε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ, θαζψο θαη ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκηθξνβηαθή αληνρή ζηελ Έλσζε, 

θαζψο θαη, φπνπ αξκφδεη, λα εθδίδεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ζπζηάζεηο. 

 

Τξνπνινγία  164 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 54 – παξάγξαθνο 3 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3α. Σα θξάηε κέιε ζπιιέγνπλ θαηάιιεια 

θαη ζπγθξίζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ 

φγθν ησλ πσιήζεσλ θαη ηε ρξήζε 

θηεληαηξηθψλ αληηπαξαζηηηθψλ θαη 

νξκνληθψλ θαξκάθσλ θαη ηα θνηλνπνηνχλ 

ζηνλ Οξγαληζκφ. 

 

Τξνπνινγία  165 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 54 – παξάγξαθνο 4 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 4α. Οη απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

έθδνζε απηψλ ησλ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ πεξηιακβάλνπλ ηα δσηθά είδε, 

ηε δφζε, ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο 

ζεξαπείαο, ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζεξαπεπφκελσλ δψσλ θαη ηελ νδφ/ηηο 

νδνχο ρνξήγεζεο. Παξάιιεια, νηαδήπνηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ εθηφο 

εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα αλαθέξεηαη ζηηο εζληθέο 

αξρέο. 

 

Τξνπνινγία  166 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 54 – παξάγξαθνο 4 β (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 4β. Η ρξήζε αληηβηνηηθψλ ζην πφζηκν 

λεξφ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ λνζνχλ ηα πεξηζζφηεξα 

δψα ή νιφθιεξν ην θνπάδη. Πέληε έηε 

κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπή εθδίδεη έθζεζε 

πνπ εμεηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο νδνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε 

αληηβηνηηθψλ ζε δψα παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ, θαη εηδηθφηεξα ηε ρνξήγεζε 

δηά ηνπ ζηφκαηνο κέζσ ηξνθήο θαη 

λεξνχ, θαζψο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο 

επηπηψζεηο ζηελ αληηκηθξνβηαθή αληνρή. 

 

Τξνπνινγία  167 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Τκήκα 5 α (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Σκήκα 2 α 

 Δηζαγσγή, παξάιιειε εηζαγσγή θαη 

παξάιιειε δηαλνκή 

 

Τξνπνινγία  168 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 56 α (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 56 α 

 Άδεηεο εηζαγσγήο 

 1. Απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο εηζαγσγήο 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο:  

 α) ε εηζαγσγή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 
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άξζξνπ 8, ηνπ άξζξνπ 115, παξάγξαθνο 

1, ζηνηρείν a), ζηνηρείν ii), ηνπ άξζξνπ 

116, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν β), ηνπ 

άξζξνπ 116, παξάγξαθνο 2, ζηνηρείν β), 

θαη ηνπ άξζξνπ 116, παξάγξαθνο 3, 

ζηνηρείν α) απφ θηελίαηξν ή νπνηνδήπνηε 

άιιν πξφζσπν πνπ δηθαηνχηαη λα ρνξεγεί 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζηα θξάηε κέιε·  

 β) ε παξάιιειε εηζαγσγή θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ απφ παξαγσγφ ή δηαλνκέα 

ζηνλ νπνίν έρεη δνζεί άδεηα ζε έλα θξάηνο 

κέινο, πνπ είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Σν 

εηζαγφκελν θηεληαηξηθφ θάξκαθν θαη ην 

εζληθφ θάξκαθν αλαθνξάο έρνπλ: 

 i) ηελ ίδηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

ζχλζεζε ζε δξαζηηθέο νπζίεο θαη έθδνρα 

θαη ηελ ίδηα θαξκαθεπηηθή κνξθή· 

 ii) ηα ίδηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα θαη 

ηα ίδηα είδε ζηφρνπο. 

 Σν θάξκαθν εζληθήο αλαθνξάο θαη ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ εηζάγεηαη 

παξάιιεια, απαηηείηαη λα έρνπλ 

ελαξκνληζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 ή 

ην άξζξν 70, ή λα έρνπλ εγθξηζεί 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 46 θαη 48· 

 γ) ε παξάιιειε δηαλνκή θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ απφ δηαλνκέα αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

 2. Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηηο 

ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ππνβάιινληαη 

ζηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, ζηνηρεία a) θαη β), θαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ γηα ηηο άδεηεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρείν γ). 

 Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

θαηαγξάθνπλ ηελ άδεηα παξάιιειεο 

εηζαγσγήο ή παξάιιειεο δηαλνκήο πνπ 

έρνπλ ρνξεγήζεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

θπθινθνξνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 51. 

 3. Σν θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ εηζάγεηαη 

παξάιιεια ή πνπ δηαλέκεηαη παξάιιεια 
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ηίζεηαη ζε θπθινθνξία ζηε ζπζθεπαζία 

θαη κε ηελ επηζήκαλζε πνπ έρεη ζπληαρζεί 

ζηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ θάζε θξάηνο κέινο 

εηζαγσγήο ή δηαλνκήο. 

 4. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε άδεηα δελ είλαη 

απαξαίηεηε γηα: 

 α) ηελ εηζαγσγή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

απφ έλαλ θηελίαηξν πάξνρν ππεξεζηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

114· 

 β) ηε κεηαθνξά απφ ηνλ θάηνρν δψνπ 

ζπληξνθηάο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ, 

εθηφο ησλ αλνζνινγηθψλ θαξκάθσλ θαη 

εληφο ηνπ νξίνπ ησλ ηξηψλ κελψλ 

ζεξαπείαο. 

 

Τξνπνινγία  169 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 56 β (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 56 β 

 Αηηήζεηο γηα άδεηα εηζαγσγήο 

 1. Η αίηεζε γηα άδεηα εηζαγσγήο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 α, παξάγξαθνο 

1, ζηνηρείν α) ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ηνπ εηζαγσγέα.  

 Οη ελ ιφγσ άδεηεο ρνξεγνχληαη γηα κφλν 

κία πξάμε.  

 Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνβάιινληαη γηα ηελ άδεηα θνηλνπνηείηαη 

ζηελ αξκφδηα αξρή, ε νπνία ηξνπνπνηεί 

αλαιφγσο ηελ αξρηθή άδεηα εάλ απηφ 

απαηηείηαη.  

 Οη ελαξκνληζκέλεο ζπλζήθεο ρξήζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 
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 α) ην φλνκα ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, 

ηε δνζνινγία θαη ηε ζεξαπεπηηθή κνξθή, 

θαζψο θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο· 

 β) ην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά· 

 γ) ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ 

δηαλνκέα ππεχζπλν γηα ηελ πψιεζε ηνπ 

πξντφληνο·  

 δ) ηηο εηζαγφκελεο πνζφηεηεο. 

 2. Η αίηεζε γηα άδεηα εηζαγσγήο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 α, παξάγξαθνο 

1, ζηνηρείν β) ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ηνπ εηζαγσγέα.  

 Οη ελ ιφγσ άδεηεο ρνξεγνχληαη γηα 

πεξίνδν πέληε εηψλ. 

 Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνβάιινληαη γηα ηελ άδεηα θνηλνπνηείηαη 

ζηελ αξκφδηα αξρή, ε νπνία ηξνπνπνηεί 

αλαιφγσο ηελ αξρηθή άδεηα εάλ απηφ 

απαηηείηαη.  

 Η αίηεζε γηα άδεηα παξάιιειεο 

εηζαγσγήο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 α) ην φλνκα ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, 

ηε δνζνινγία ηνπ θαη ηε θαξκαθεπηηθή 

κνξθή ηνπ· 

 β) ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην εηζαγφκελν 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν θαη ην θάξκαθν 

πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζην θξάηνο κέινο 

εηζαγσγήο θαζψο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηε θχζε ηεο εθ λένπ ηνπνζέηεζεο 

εηηθέηαο· 

 γ) ην φλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ 

αηηνχληνο· 

 δ) ην φλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία ή ην 

ινγφηππν ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ή ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο αλαθνξάο 

θαη ηνπ εηζαγφκελνπ πξντφληνο· 

 ε) ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε κνλάδα 

παξαγσγήο φπνπ ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηε λέα 



 

RR\1087893EL.doc 95/263 PE551.951v02-00 

 EL 

ζήκαλζε·  

 ζη) ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ κε ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα πνπ είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε· 

 δ) δήισζε φηη ν αηηψλ είλαη αλεμάξηεηνο 

απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

 3. Οη αηηήζεηο γηα άδεηα εηζαγσγήο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 56α, παξάγξαθνο 

1, ζηνηρείν γ), ππνβάιινληαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ.  

 Οη ελ ιφγσ άδεηεο ρνξεγνχληαη γηα 

πεξίνδν πέληε εηψλ.  

 Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνβάιινληαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ Οξγαληζκφ, ν νπνίνο 

ηξνπνπνηεί αλαιφγσο ηελ αξρηθή άδεηα, 

εάλ απηφ απαηηείηαη. 

 Η αίηεζε πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε:  

 α) ην φλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία ηνπ 

αηηνχληνο, ηνπ εκπιεθφκελνπ βηνκεράλνπ 

ζηελ εθ λένπ ζήκαλζε θαη ηνλ παξάιιειν 

δηαλνκέα·  

 β) ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ κε ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα πνπ είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε· 

 γ) ην θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο θαη 

πξννξηζκνχ. 

 4. Η αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο 

κπνξεί λα αλαζηείιεη ή λα αλαθαιέζεη ηηο 

άδεηεο παξάιιειεο εηζαγσγήο ή 

παξάιιειεο δηαλνκήο, εθφζνλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56α θαη ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ δελ πιεξνχληαη πιένλ ή εάλ ην 

πξντφλ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ 

αλζξψπηλε πγεία, ηελ πγεία ησλ δψσλ ή 

ην πεξηβάιινλ. 
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Άξζξν 57 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 57 α 

 Μεηέπεηηα κεηαηξνπή ζε θεληξηθή άδεηα 

θπθινθνξίαο 

 1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 46, κηαο 

δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 48, ή κηαο 

δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

69, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε 

κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο γηα ην θηεληαηξηθφ 

θαξκαθεπηηθφ πξντφλ ζε θεληξηθή άδεηα 

θπθινθνξίαο πνπ ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή ε νπνία ζα ηζρχεη ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. 

 2. Η αίηεζε γηα ηε κεηαηξνπή ζε 

θεληξηθή άδεηαο θπθινθνξίαο ζα πξέπεη 

λα ππνβάιιεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ θαη λα 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 α) θαηάινγν φισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο γηα ην ελ 

ιφγσ θηεληαηξηθφ θάξκαθν· 

 β) θαηάινγν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο εληφο 

ηεο Έλσζεο· 

 γ) ζπλνπηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηα 

δεδνκέλα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

 3. Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ησλ εγγξάθσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2, ε Δπηηξνπή ζα εηνηκάδεη 

ζρέδην απφθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο ζηελ Έλσζε, ζχκθσλα κε 

ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 46 παξάγξαθνο 3, ζην άξζξν 

48 παξάγξαθνο 4 θαη ζην άξζξν 69 

παξάγξαθνο 3 ή, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, επηθαηξνπνηεκέλε έθζεζε 
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αμηνιφγεζεο, πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, θαη 

επηζήκαλζε θαη θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. 

 4. Η Δπηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, ιακβάλεη νξηζηηθή απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε θεληξηθήο άδεηαο 

θπθινθνξίαο. 

 Σν άξζξν εθαξκφδεηαη κφλν ζηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έρνπλ ιάβεη 

άδεηα κέζσ δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο, απνθεληξσκέλεο 

δηαδηθαζίαο ή δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο 

ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο κεηά απφ ηελ 

εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 
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Άξζξν 64 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Δάλ κηα αίηεζε ηξνπνπνίεζεο πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 61, ε 

αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο, ή ε 

αξκφδηα αξρή πνπ έρεη νξηζηεί ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 63 παξάγξαθνο 3, 

επηβεβαηψλεη ηελ παξαιαβή πιήξνπο 

αίηεζεο. 

1. Δάλ κηα αίηεζε ηξνπνπνίεζεο πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 61, ε 

αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο, ή ε 

αξκφδηα αξρή πνπ έρεη νξηζηεί ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 63 παξάγξαθνο 3, 

επηβεβαηψλεη ηελ παξαιαβή πιήξνπο 

αίηεζεο εληφο 15 εκεξψλ. 
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Άξζξν 68 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο 

Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο 

 -1α. Έλαο θάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο ή 

κηα νκάδα θαηφρσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο 

κπνξεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69, λα 
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δεηήζεη ελαξκφληζε δηαθνξεηηθψλ 

εζληθψλ αδεηψλ θπθινθνξίαο πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν. 

 -1β. Μηα ελαξκνληζκέλε πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο 

ζπληάζζεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

θηεληαηξηθφ θαξκαθεπηηθφ πξντφλ γηα ην 

νπνίν έρνπλ ρνξεγεζεί εζληθέο άδεηεο 

θπθινθνξίαο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε. 

Η νκάδα ζπληνληζκνχ θαηαξηίδεη 

ιεπηνκεξείο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο γηα 

ηελ ελαξκφληζε. 

 -1γ. Οη εζληθέο άδεηεο θπθινθνξίαο 

κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ κε άδεηεο 

απνθεληξσκέλεο δηαδηθαζίαο θαη/ή 

δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο εάλ 

αθνξνχλ ην ίδην πξντφλ ή γηα 

νπζηαζηηθψο νκνεηδή πξντφληα. 

1. Γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα, πιελ ησλ 

νκνηνπαζεηηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, 

ηα νπνία έρνπλ ηελ ίδηα πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή ζχλζεζε ζε δξαζηηθέο νπζίεο θαη 

ηελ ίδηα θαξκαθνηερληθή κνξθή θαη γηα ηα 

νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί εζληθέο άδεηεο 

θπθινθνξίαο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε 

πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2004 

(«νκνεηδή θάξκαθα»), ζπληάζζεηαη 

ελαξκνληζκέλε πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 69.  

1. Γηα νκάδεο νπζηαζηηθψο νκνεηδψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, πιελ ησλ 

νκνηνπαζεηηθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, 

ηα νπνία έρνπλ ηελ ίδηα πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή ζχλζεζε ζε δξαζηηθέο νπζίεο θαη 

ηελ ίδηα θαξκαθνηερληθή κνξθή θαη έρνπλ 

απνδεηρζεί φηη είλαη βηντζνδχλακα 

(«νπζηαζηηθψο νκνεηδή» πξντφληα) θαη 

γηα ηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί εζληθέο 

άδεηεο θπθινθνξίαο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε 

κέιε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, ζπληάζζνληαη 

ελαξκνληζκέλεο ζπλζήθεο ρξήζεο θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 69 

παξάγξαθνο 4 ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 69.  

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο ζχλζεζεο ζε 

δξαζηηθέο νπζίεο, ηα δηαθνξεηηθά άιαηα, 

εζηέξεο, αηζέξεο, ηζνκεξή, κείγκαηα 

ηζνκεξψλ, ζχκπινθα θαη παξάγσγα κηαο 

δξαζηηθήο νπζίαο ζεσξνχληαη ε ίδηα 

δξαζηηθή νπζία, εθηφο εάλ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά σο πξνο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο φζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο ζχλζεζεο ζε 

δξαζηηθέο νπζίεο, ηα δηαθνξεηηθά άιαηα, 

εζηέξεο, αηζέξεο, ηζνκεξή, κείγκαηα 

ηζνκεξψλ, ζχκπινθα θαη παξάγσγα κηαο 

δξαζηηθήο νπζίαο ζεσξνχληαη ε ίδηα 

δξαζηηθή νπζία, εθηφο εάλ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά σο πξνο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο φζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 
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Άξζξν 69 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Γηαδηθαζία ελαξκφληζεο ησλ πεξηιήςεσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο 

Γηαδηθαζία ελαξκφληζεο ησλ πεξηιήςεσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο 

1. Έσο ηηο [12 months after the date of 

application of this Regulation for OP to 

insert the actual date], νη αξκφδηεο αξρέο 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ θαηαιφγνπο φισλ ησλ 

πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί 

εζληθέο άδεηεο θπθινθνξίαο πξηλ απφ ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2004.  

1. Έσο ηηο [12 months after the date of 

application of this Regulation for OP to 

insert the actual date], νη αξκφδηεο αξρέο 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ θαηαιφγνπο φισλ ησλ 

πξντφλησλ γηα ηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί 

εζληθέο άδεηεο θπθινθνξίαο. 

2. Η νκάδα ζπληνληζκνχ θαηαξηίδεη 

νκάδεο νκνεηδψλ θαξκάθσλ. Γηα θαζεκία 

απφ ηηο νκάδεο νκνεηδψλ θαξκάθσλ, ε 

νκάδα ζπληνληζκνχ νξίδεη έλα κέινο ηεο 

σο εηζεγεηή.  

2. Η νκάδα ζπληνληζκνχ θαηαξηίδεη 

νκάδεο νπζηαζηηθψο νκνεηδψλ θαξκάθσλ 

φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 68 

παξάγξαθνο 4 εδάθην β). Γηα θάζε κία 

απφ απηέο ηηο νκάδεο νπζηαζηηθά 

νκνεηδψλ θαξκάθσλ, ε νκάδα 

ζπληνληζκνχ νξίδεη έλα κέινο ηεο σο 

εηζεγεηή. 

3. Δληφο 120 εκεξψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ 

ηνπ, ν εηζεγεηήο ππνβάιιεη ζηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πηζαλή ελαξκφληζε ησλ πεξηιήςεσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο γηα ηα 

νκνεηδή θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα θαη 

πξνηείλεη κηα ελαξκνληζκέλε πεξίιεςε 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο.  

3. Δληφο 120 εκεξψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ 

ηνπ, ν εηζεγεηήο ππνβάιιεη ζηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ έθζεζε κε ηελ νπνία 

πξνηείλεη ελαξκφληζε ησλ ζπλζεθψλ 

ρξήζεο ηεο νκάδαο νπζηαζηηθψο 

νκνεηδψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή ησλ 

αδεηψλ θπθινθνξίαο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ.  

4. Οη ελαξκνληζκέλεο πεξηιήςεηο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πεξηέρνπλ φιεο ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

4. Οη ελαξκνληζκέλεο ζπλζήθεο ρξήζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

α) φια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο άδεηεο 

θπθινθνξίαο νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί 

απφ ηα θξάηε κέιε ζε ζρέζε κε ηα νκνεηδή 

θάξκαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

νκάδα· 

α) φια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηηο άδεηεο 

θπθινθνξίαο νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί 

απφ ηα θξάηε κέιε ζε ζρέζε κε ηα 

νπζηαζηηθψο νκνεηδή θάξκαθα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα· 

β) φιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο άδεηεο θπθινθνξίαο νη 

νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηα θξάηε κέιε 

β) φιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο ελδείμεηο θαη ηε 

δνζνινγία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο άδεηεο 

θπθινθνξίαο νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί 
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ζε ζρέζε κε ηα νκνεηδή θάξκαθα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα· 

απφ ηα θξάηε κέιε ζε ζρέζε κε ηα 

νπζηαζηηθψο νκνεηδή θάξκαθα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα· 

γ) ηνλ βξαρχηεξν ρξφλν αλακνλήο απφ 

απηνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πεξηιήςεηο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο.  

γ) έλα ρξφλν αλακνλήο πνπ λα εγγπάηαη 

ηελ επαξθή πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ· 

 γ α) εηδηθέο πξνθπιάμεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 4α. Πέξα απφ ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο, θαη 

άιια ζηνηρεία ηεο πεξίιεςεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο κπνξνχλ λα 

ελαξκνληζηνχλ. 

5. Μεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο, ε 

νκάδα ζπληνληζκνχ απνθαζίδεη κε 

πιεηνςεθία ησλ ςεθηζάλησλ κειψλ ηεο 

πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλεδξίαζε. Ο 

εηζεγεηήο θαηαγξάθεη ηε ζπκθσλία, 

πεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο θαηφρνπο 

ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο.  

5. Μεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο, ε 

νκάδα ζπληνληζκνχ απνθαζίδεη κε 

πιεηνςεθία ησλ ςεθηζάλησλ κειψλ ηεο 

πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε ζπλεδξίαζε. Ο 

εηζεγεηήο θαηαγξάθεη ηε ζπκθσλία, 

πεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο θαηφρνπο 

ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο. 

6. ε πεξίπησζε γλψκεο πνπ ηάζζεηαη 

ππέξ ηεο έθδνζεο κηαο ελαξκνληζκέλεο 

πεξηγξαθήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο, θάζε θξάηνο κέινο ηξνπνπνηεί 

ηελ αληίζηνηρε άδεηα θπθινθνξίαο βάζεη 

ηεο ζπκθσλίαο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

ηε ζπκθσλία απφ ηνλ εηζεγεηή.  

6. ε πεξίπησζε γλψκεο πνπ ηάζζεηαη 

ππέξ ηεο έγθξηζεο ελαξκνληζκέλσλ 

ζπλζεθψλ ρξήζεο, θάζε θξάηνο κέινο 

ηξνπνπνηεί ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ή ηηο 

άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ πξντφλησλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ ψζηε ηα ζηνηρεία πνπ 

παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 4, εάλ ήδε 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο πνπ 

αλήθεη ζηελ νκάδα, λα θαηαζηνχλ 

ζπκβαηά κε ηε ζπκθσλία εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκθσλία 

απφ ηνλ εηζεγεηή. Μφιηο εθδνζεί γλψκε 

ππέξ ηεο έγθξηζεο ελαξκνληζκέλσλ 

ζπλζεθψλ ρξήζεο, νη άδεηεο θπθινθνξίαο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο κπνξνχλ 

λα ζεσξνχληαη σο άδεηεο θπθινθνξίαο 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ρνξεγεζείζεο 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

7. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο γλψκεο, 

εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 49. 

7. ε πεξίπησζε αξλεηηθήο γλψκεο, 

εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 49. 
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Τξνπνινγία  174 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 70 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Δλαξκφληζε ησλ πεξηιήςεσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο κεηά απφ 

επαλαμηνιφγεζε 

Δλαξκφληζε ησλ πεξηιήςεσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο κεηά απφ 

επαλαμηνιφγεζε 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 69, ε 

επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 138 κπνξεί λα πξνηείλεη ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή νκάδεο νκνεηδψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη επηζηεκνληθή επαλαμηνιφγεζε 

πξηλ απφ ηε ζχληαμε ελαξκνληζκέλεο 

πεξίιεςεο ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο.  

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 69, θαη 

εθφζνλ ε ελαξκφληζε ησλ ζπλζεθψλ 

ρξήζεο κηαο νκάδαο θαξκάθσλ είλαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο δεκφζηαο πγείαο ή 

ηεο πγείαο ησλ δψσλ ζε επίπεδν Έλσζεο, 

ε επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 138 κπνξεί λα πξνηείλεη ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή νκάδεο νκνεηδψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη επηζηεκνληθή επαλαμηνιφγεζε 

πξηλ απφ ηε ζχληαμε ελαξκνληζκέλσλ 

ζπλζεθψλ ρξήζεο. 

 1α. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ελαξκφληζεο 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο 

νκνεηδή θηεληαηξηθά θάξκαθα λννχληαη 

ηα θάξκαθα πνπ δελ είλαη φια ηνπο 

βηντζνδχλακα, θαη ηα κε νκνηνπαζεηηθά 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

δξαζηηθή νπζία ή ηηο ίδηεο δξαζηηθέο 

νπζίεο θαη ηελ ίδηα θαξκαθνηερληθή 

κνξθή, ή αθφκε έλα θάζκα θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία. 

2. Η Δπηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, εθδίδεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

νκάδεο πξντφλησλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

επαλαμηνιφγεζε. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο 

πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 145 παξάγξαθνο 2.  

2. Η Δπηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, εθδίδεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

νκάδεο νκνεηδψλ πξντφλησλ γηα ηηο νπνίεο 

απαηηείηαη επαλαμηνιφγεζε. Οη ελ ιφγσ 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 παξάγξαθνο 2. 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 69, ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έιαβαλ άδεηα 

πξηλ απφ ηηο 20 Ινπιίνπ 2000 θαζψο θαη 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έιαβαλ 

άδεηα κεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία 

αιιά ραξαθηεξίζηεθαλ πηζαλψο 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 69, ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ δελ 

ππνβιήζεθαλ ζε αμηνιφγεζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ εληφο ηεο 

Έλσζεο, αμηνινγνχληαη βάζεη ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ πξηλ απφ ηε ζχληαμε 



 

PE551.951v02-00 102/263 RR\1087893EL.doc 

EL 

επηβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ ζην πιαίζην 
ηεο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

ππνβάιινληαη ζε επαλαμηνιφγεζε πξηλ 

απφ ηε ζχληαμε ελαξκνληζκέλεο 

πεξίιεςεο ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο.  

ελαξκνληζκέλσλ ζπλζεθψλ ρξήζεο. Πξνο 

ην ζθνπφ απηφ, ν θάηνρνο αδείαο 

θπθινθνξίαο ελεκεξψλεη θαηαιιήισο ηνλ 

πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 

εδάθην β) ηερληθφ θάθειν. 

 3α. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 69, 

ηα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά θάξκαθα 

επαλαμηνινγνχληαη εληφο πέληε εηψλ απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 

4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξαγξάθσλ 1 

θαη 3, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε δηαδηθαζία 

παξαπνκπήο γηα ιφγνπο ελσζηαθνχ 

ζπκθέξνληνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 84 έσο 

87.  

4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3 

θαη 3α, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε 

δηαδηθαζία παξαπνκπήο γηα ιφγνπο 

ελσζηαθνχ ζπκθέξνληνο ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 84 έσο 87. 

 

Τξνπνινγία  175 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 71 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Θέζε ηνπ θαηφρνπ άδεηαο θπθινθνξίαο Θέζε ηνπ θαηφρνπ άδεηαο θπθινθνξίαο 

Καηφπηλ αηηήκαηνο απφ ηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ ή ηνλ Οξγαληζκφ, νη θάηνρνη 

ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο γηα ηα θάξκαθα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα νκάδα 

νκνεηδψλ θαξκάθσλ ε νπνία πξφθεηηαη λα 

ππνβιεζεί ζε ελαξκφληζε ησλ πεξηιήςεσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο ππνβάιινπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θάξκαθά ηνπο. 

Καηφπηλ αηηήκαηνο απφ ηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ ή ηνλ Οξγαληζκφ, νη θάηνρνη 

ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο γηα ηα θάξκαθα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα νκάδα 

θαξκάθσλ ε νπνία πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί 

ζε ελαξκφληζε ησλ πεξηιήςεσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο ή νη θάηνρνη 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θάξκαθνπ πνπ 

πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε ελαξκφληζε 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ππνβάιινπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θάξκαθά ηνπο. 

 

Τξνπνινγία  176 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 72 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο 1. Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο 
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αλαπηχζζνπλ θαη δηαηεξνχλ ζχζηεκα 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

φζνλ αθνξά ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν 

ηνπο επηηξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηα 

θαζήθνληα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ 

απαξηζκνχληαη ζηα άξζξα 73, 76 θαη 77 

(«ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο»). 

εμαζθαιίδνπλ φηη ε ζρέζε νθέινπο-

θηλδχλνπ ησλ εγθεθξηκέλσλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε 

θαη φηη ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα 

απφ ηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε ζρέζε νθέινπο-

θηλδχλνπ παξακέλεη ζεηηθή γηα ηα 

εγθεθξηκέλα θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, νη θάηνρνη 

αδεηψλ θπθινθνξίαο αλαπηχζζνπλ θαη 

δηαηεξνχλ ζχζηεκα ζπιινγήο, 

δηεξεχλεζεο, αμηνιφγεζεο θαη 

θνηλνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηνπο θηλδχλνπο ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ φζνλ αθνξά ηελ πγεία ησλ 

δψσλ, ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Σν ζχζηεκα ρξεζηκεχεη ζηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα λα 

εθπιεξψλνληαη ηα θαζήθνληα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ απαξηζκνχληαη 

ζηα άξζξα 73, 76 θαη 77 («ζχζηεµα 

θαξµαθνεπαγξχπλεζεο»). 

 

Τξνπνινγία  177 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 72 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

επηβιέπνπλ ηα ζπζηήκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ησλ θαηφρσλ 

αδεηψλ θπθινθνξίαο. 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

επηβιέπνπλ ηα ζπζηήκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ησλ θαηφρσλ 

αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη δελ έρνπλ θακία 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

θάηνρν αδείαο θπθινθνξίαο. 

 

Τξνπνινγία  178 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 73 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα θξάηε κέιε, ε Δπηηξνπή, ν 1. Σα θξάηε κέιε, ε Δπηηξνπή θαη ν 
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Οξγαληζκφο θαη νη θάηνρνη αδεηψλ 

θπθινθνξίαο ζπλεξγάδνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο αζθάιεηαο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ην νπνίν ηνπο 

επηηξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζηα άξζξα 77 θαη 

79 («ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

ηεο Έλσζεο»). 

Οξγαληζκφο ζπλεξγάδνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία, ηε δηαζχλδεζε θαη ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

ηνπο κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο φπσο 

απηά απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 79 

(«ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηεο 

Έλσζεο»). Οη θάηνρνη αδεηψλ 

θπθινθνξίαο θαηαξηίδνπλ θαη δηαηεξνχλ 

ζχζηεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο, πνπ 
ηνπο επηηξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζηα 

άξζξα 77 θαη 78. 

 

Τξνπνινγία  179 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 73 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο, ν Οξγαληζκφο θαη νη 

θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο ζέηνπλ ζηε 

δηάζεζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο θαη 

ησλ θαηφρσλ δψσλ δηάθνξνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ηνπο αλαθέξνπλ 

ηα αθφινπζα ζπκβάληα, αλεμαξηήησο ηνπ 

αλ ην ζπκβάλ ζεσξείηαη φηη ζπλδέεηαη κε 

ην πξντφλ («αλεπηζχκεηα ζπκβάληα»): 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο, ν Οξγαληζκφο θαη νη 

θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο ζέηνπλ ζηε 

δηάζεζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο, 

ησλ θαηφρσλ δψσλ, ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ δηάθνξνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ηνπο 

αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα ζπκβάληα, 

αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην ζπκβάλ ζεσξείηαη 

φηη ζπλδέεηαη κε ην πξντφλ («αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα»): 

α) επηβιαβή θαη αθνχζηα αληίδξαζε ελφο 

δψνπ ζε έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν ή έλα 

θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε 

ρξήζε· 

α) θάζε επηβιαβή θαη αθνχζηα αληίδξαζε 

ελφο δψνπ ζε έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν ή 

έλα θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

ην πξντφλ ζεσξείηαη φηη ζπλδέεηαη ή φρη 

κε ην ζπκβάλ θαη εάλ ην πξντφλ 

ρνξεγήζεθε ή φρη ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο· 
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β) δηαπηζησκέλε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ κεηά απφ ρνξήγεζε ζε δψν 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο· 

β) δηαπηζησκέλε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πηζαλψλ ελδείμεσλ κηθξνβηαθήο αληνρήο, 

κεηά ηε ρξήζε ηνπ ζε δψν· 

γ) πεξηβαιινληηθά ζπκβάληα πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηά απφ ρνξήγεζε ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε δψν· 

γ) νπνηαδήπνηε αλεπηζχκεηε, απξφβιεπηε 

ή αθνχζηα αληίδξαζε ζην πεξηβάιινλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππφγεησλ θαη 

ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ) κεηά απφ 

ρνξήγεζε ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε 

δψν· 

δ) ππεξβάζεηο ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο κεηά 

απφ ρνξήγεζε ζε δψν ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ ή ελφο θαξκάθνπ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε· 

δ) ππεξβάζεηο ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο κεηά 

απφ ρνξήγεζε ζε δψν ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ· 

ε) επηβιαβή αληίδξαζε αλζξψπσλ ζε έλα 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν· 

ε) επηβιαβείο αληηδξάζεηο αλζξψπσλ ζε 

έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν· 

ζη) εληνπηζκφ δξαζηηθήο νπζίαο ζε πξντφλ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ δψν παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ ζε πνζφηεηα ε νπνία ππεξβαίλεη 

ηα φξηα θαηαινίπσλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 470/2009. 

ζη) εληνπηζκφ δξαζηηθήο νπζίαο ζε πξντφλ 

πνπ πξνέξρεηαη απφ δψν παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ ζε πνζφηεηα ε νπνία ππεξβαίλεη 

ηα φξηα θαηαινίπσλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 470/2009. 

 ζη α) νπνηαδήπνηε εηθαδφκελε αθνχζηα 

κεηάδνζε νπνηνπδήπνηε κνιπζκαηηθνχ 

παξάγνληα κέζσ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ. 

 

Τξνπνινγία  180 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 73 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

ηεο πγείαο θαη ησλ θαηφρσλ δψσλ 

δηάθνξα κέζα ππνβνιήο αλαθνξψλ γηα λα 

ηνπο αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αληίδξαζε 

ελφο δψνπ ζε θαξκαθεπηηθφ πξντφλ 

αλζξψπηλεο ρξήζεο πέξα απφ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2. 
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Τξνπνινγία  181 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 73 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 73 α 

 Σν αξγφηεξν 6 κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη 

έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη 

ζην πκβνχιην ζρεηηθά κε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο 

αλαζεψξεζεο κε βάζε ηελ εθάζηνηε 

νπζία (κνλνγξαθίεο) θαη άιισλ πηζαλψλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, πνπ ζα 

ζπλνδεχεηαη, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, 

απφ λνκνζεηηθή πξφηαζε. 

 

Τξνπνινγία  182 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 74 – παξάγξαθνο 1 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Ο Οξγαληζκφο θαηαξηίδεη θαη δηαηεξεί 

κηα ελσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ φζνλ 

αθνξά ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ («βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο»).  

1. Ο Οξγαληζκφο θαηαξηίδεη θαη δηαηεξεί 

κηα ελσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ φζνλ 

αθνξά ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ («βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο») πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

θαξκάθσλ. Η βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΔΔ 

γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα απνηειεί ην 

εληαίν ζεκείν παξαιαβήο ησλ 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ 

θπθινθνξίαο. Η δηαρείξηζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξνληθή 

αξρεηνζέηεζε ησλ αξρηθψλ εθζέζεσλ, 

ζπλαθψλ κεηαγελέζηεξσλ εθζέζεσλ θαη 
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δηαξθή έιεγρν πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Τξνπνινγία  183 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 74 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Ο Οξγαληζκφο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή, ζπληάζζεη 

ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

2. Ο Οξγαληζκφο, ζε δηαβνχιεπζε κε ηα 

θξάηε κέιε, ηελ Δπηηξνπή, θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζπληάζζεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

αλαθέξνπλ ηηο αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο 

ζε κε ζηνρεπφκελα είδε κέζα ζην 

νηθνζχζηεκα, θαη δηεπξχλνπλ ηηο πεγέο 

εηζξνψλ ζην ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ψζηε απηφ λα 

πεξηιακβάλεη ηελ παξαηήξεζε θαη 

παξαθνινχζεζε απφ εηδηθνχο νη νπνίνη 

δελ είλαη θαη 'αλάγθελ θηελίαηξνη.  

 

Τξνπνινγία  184 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 74 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Ο Οξγαληζκφο εμαζθαιίδεη φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

κεηαθνξηψλνληαη θαη θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75. 

3. Ο Οξγαληζκφο εμαζθαιίδεη φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

κεηαθνξηψλνληαη θαη θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο γηα ην θνηλφ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 75. 

 

Τξνπνινγία  185 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 74 – παξάγξαθνο 3 α (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3α. Ο Οξγαληζκφο κεξηκλά γηα ηελ 

αζθαιή κεηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ηεο δηθήο ηνπ βάζεο δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο  θαη ησλ εζληθψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ησλ επηκέξνπο 

θξαηψλ κειψλ. 

 

Τξνπνινγία  186 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 75 – παξάγξαθνο 3 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) ηνλ αξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ πνπ αλαθέξνληαη θάζε έηνο, κε 

αλάιπζε αλά πξντφλ, είδνο δψσλ θαη ηχπν 

αλεπηζχκεηνπ ζπκβάληνο· 

α) ηνλ αξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ πνπ αλαθέξνληαη θάζε έηνο, κε 

αλάιπζε αλά ηχπν πξντφληνο θαη 

δξαζηηθή νπζία, είδνο δψσλ θαη ηχπν 

αλεπηζχκεηνπ ζπκβάληνο· 

 

Τξνπνινγία  187 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 75 – παξάγξαθνο 3 – ζηνηρείν β α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 β α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ. 

 

Τξνπνινγία  188 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 75 – παξάγξαθνο 3 α (λέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3α. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ πγείαο 

έρνπλ πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ 
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θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 α) ηνλ αξηζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ πνπ αλαθέξνληαη θάζε έηνο, 

κε αλάιπζε αλά πξντφλ, είδνο δψσλ θαη 

ηχπν αλεπηζχκεηνπ ζπκβάληνο· 

 β) ηηο πξνεγνχκελεο δειψζεηο πνπ έγηλαλ 

ζρεηηθά κε ην ίδην πξντφλ θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ πεξηζηαηηθψλ αλά είδνο δψσλ πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο· 

 γ) ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ελδείμεσλ γηα 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη ηηο νκάδεο 

πξντφλησλ. 

 

Τξνπνινγία  189 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 76 – παξάγξαθνο 1 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο θαηαρσξίδνπλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

φια ηα αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ηνπο 

γλσζηνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο 

πγείαο θαη θαηφρνπο δψσλ θαη ηα νπνία 

έιαβαλ ρψξα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ηνπο, εληφο 30 εκεξψλ 

απφ ηελ παξαιαβή ηεο αλαθνξάο 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο θαηαρσξίδνπλ θαη 

αμηνινγνχλ φια ηα αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα ηα νπνία γλσζηνπνηνχληαη 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 θαη πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ηνπο, θαη ηα θαηαρσξίδνπλ 

ακέζσο, αιιά ην αξγφηεξν εληφο 15 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Οη αξκφδηεο 

αξρέο θαηαρσξίδνπλ φια ηα ζνβαξά 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ζε δψα, ηηο 

επηβιαβείο αληηδξάζεηο αλζξψπσλ ζε 

θάπνην θηεληαηξηθφ θάξκαθν ή ηα 

πεξηβαιινληηθά ζπκβάληα πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηά ηε ρνξήγεζε ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε δψα 

αλαθέξνληαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο αλαθνξάο γηα ην 

αλεπηζχκεην ζπκβάλ. 
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Τξνπνινγία  190 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 76 – παξάγξαθνο 2 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο 

θαηαρσξίδνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο φια ηα 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ηνπο 

γλσζηνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο 

πγείαο θαη θαηφρνπο δψσλ θαη ηα νπνία 

έιαβαλ ρψξα εληφο ηεο Έλσζεο ή ζε ηξίηε 

ρψξα ζε ζρέζε κε ηα εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθά ηνπο, εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αλαθνξάο 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. 

2. Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο 

θαηαρσξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο φια ηα 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ηνπο 

γλσζηνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο 

πγείαο θαη θαηφρνπο δψσλ θαη ηα νπνία 

έιαβαλ ρψξα εληφο ηεο Έλσζεο ή ζε ηξίηε 

ρψξα, ζε ζρέζε κε ηα εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθά ηνπο. Σα ζνβαξά 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα ζε δψα, νη 

επηβιαβείο αληηδξάζεηο αλζξψπσλ ζε 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν θαη ηα 

πεξηβαιινληηθά ζπκβάληα πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηά ηε ρνξήγεζε ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε δψα 

αλαθέξνληαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο αλαθνξάο γηα ην 

αλεπηζχκεην ζπκβάλ. Σα ιηγφηεξν ζνβαξά 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε ρξήζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

αλαθέξνληαη εληφο 42 εκεξψλ απφ ηε 

ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα πνπ παξαηεξνχληαη ζε θιηληθέο 

δνθηκέο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ νξζψλ 

θιηληθψλ πξαθηηθψλ γηα ηηο θιηληθέο 

δνθηκέο. 

 

Τξνπνινγία  191 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 76 – παξάγξαθνο 3 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ, κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία ή θαηφπηλ αηηήκαηνο 

3. Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ, κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία ή θαηφπηλ αηηήκαηνο 
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απφ ηνλ Οξγαληζκφ, λα δεηήζνπλ απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηε 

ζπιινγή εηδηθψλ δεδνκέλσλ 
θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηε ρξήζε ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα είδε δψσλ, ζην πιαίζην ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ, 

ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ρνξεγνχλ ην θάξκαθν, θαζψο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η αξρή 

αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο ηνπ 

αηηήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο 

άιιεο αξκφδηεο αξρέο θαη ηνλ Οξγαληζκφ. 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ, λα δεηήζνπλ απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο λα 

παξάζρεη εηδηθά δεδνκέλα 
θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, φπσο π.ρ. 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηξέρνπζεο 

αμηνινγήζεηο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ 
φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ ζε ζπγθεθξηκέλα είδε δψσλ, 

ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ δψσλ, ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ρνξεγνχλ ην θάξκαθν, ή 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η 

αξρή αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο 

ηνπ αηηήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο 

άιιεο αξκφδηεο αξρέο θαη ηνλ Οξγαληζκφ. 

 Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο 

θαινχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε κία 

ηέηνηα αίηεζε εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 

Τξνπνινγία  192 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 77 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε 

ησλ θαξκάθσλ γηα ηα νπνία θαηέρεη άδεηα 

θπθινθνξίαο. 

1. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε 

ησλ θαξκάθσλ γηα ηα νπνία θαηέρεη άδεηα 

θπθινθνξίαο θαη ιακβάλεη φια ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα λα ελζαξξχλεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ πγείαο θαη ηνπο 

θαηφρνπο δψσλ λα αλαθέξνπλ 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα. 

 

Τξνπνινγία  193 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 77 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο έρεη αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο έρεη αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά 
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ζε ηξίηνπο ηηο ππνρξεψζεηο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, νη ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

θχξην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

ζε ηξίην (εξγνιήπηε) ηηο ππνρξεψζεηο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, νη ππνρξεψζεηο 

ησλ δχν κεξψλ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζε 

ζχκβαζε θαη ζην θχξην αξρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

 

Τξνπνινγία  194 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 77 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο νθείιεη λα 

ειέγρεη ηαθηηθά φηη ν εξγνιήπηεο εθηειεί 

ηηο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

Τξνπνινγία  195 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 77 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο έρεη 

κνλίκσο ζηε δηάζεζή ηνπ έλα ή 

πεξηζζφηεξα θαηάιιεια εηδηθεπκέλα 

πξφζσπα, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα 

ζέκαηα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Σα 

πξφζσπα απηά δηακέλνπλ θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Έλσζε. Γηα 

θάζε θχξην αξρείν ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ν θάηνρνο ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο νξίδεη έλαλ κφλν 

ππεχζπλν. 

3. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο έρεη 

κνλίκσο ζηε δηάζεζή ηνπ έλα θαηάιιεια 

εηδηθεπκέλν πξφζσπν, ην νπνίν είλαη 

ππεχζπλν γηα ζέκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Σν πξφζσπν απηφ 

δηακέλεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Έλσζε. Σν εηδηθεπκέλν πξφζσπν πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε κπνξεί λα 

κεηαβηβάζεη ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, αιιά 

παξακέλεη ππεχζπλν γηα ην ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο θαη γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ηνπ.    
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Τξνπνινγία  196 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 77 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. ε πεξίπησζε πνπ ηα θαζήθνληα ηνπ 

ππεπζχλνπ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 78 έρνπλ 

αλαηεζεί ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο, νη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ηα θαζήθνληα ηνπ 

ππεπζχλνπ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 78 έρνπλ 

αλαηεζεί ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο, νη 

ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πεξηγξάθνληαη ξεηά ζε 

ζχκβαζε. 

 

Τξνπνινγία  197 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 77 – παξάγξαθνο 6  

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

6. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο δελ 

επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζην επξχ θνηλφ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ρσξίο πξψηα λα 

ελεκεξψζεη γηα ηελ πξφζεζή ηνπ ηελ ή ηηο 

αξκφδηεο αξρέο πνπ ρνξήγεζαλ ηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο ή ηνλ Οξγαληζκφ, φηαλ ε 

άδεηα θπθινθνξίαο έρεη ρνξεγεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο άδεηαο. 

6. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο δελ 

επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζην επξχ θνηλφ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα θαη πηζαλά δεηήκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν, ρσξίο πξψηα 

λα ζηείιεη αληίγξαθν ηεο ελ ιφγσ 

θνηλνπνίεζεο ζηελ ή ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

πνπ ρνξήγεζαλ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ή 

ζηνλ Οξγαληζκφ, φηαλ ε άδεηα 

θπθινθνξίαο έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε 

ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

άδεηαο. 

 

Τξνπνινγία  198 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 77 α (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 77 α 

 Κχξην αξρείν 
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 Η νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ εθηεινχληαη 

απφ ηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο 

πεξηγξάθεηαη ζε έλα θχξην αξρείν γηα ην 

νπνίν απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηα θξάηε 

κέιε. Οη εληαίεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζε φιε ηελ Έλσζε.  

 Η αξκφδηα αξρή εθδίδεη απφθαζε γηα ηελ 

ελ ιφγσ άδεηα εληφο 90 εκεξψλ απφ ηε 

ιήςε ηεο πιήξνπο αίηεζεο. 

 Σν θχξην αξρείν απεπζχλεηαη ζηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν ην εηδηθεπκέλν πξφζσπν πνπ έρεη 

νξηζζεί απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

εθηειεί ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην ελ ιφγσ αξρείν. Η αξκφδηα αξρή 

θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηεο ζηνλ θάηνρν 

ηεο άδεηαο θαη ηελ θαηαρσξεί ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Έλσζεο γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα καδί κε αληίγξαθν 

ηνπ αληίζηνηρνπ θπξίνπ αξρείνπ.   

 Ο θάηνρνο ππνβάιιεη επίζεο ζηελ 

αξκφδηα αξρή θάζε νπζηαζηηθή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θπξίνπ αξρείνπ ηνπ. 

 

Τξνπνινγία  199 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 78 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Τπεχζπλνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο  Τπεχζπλνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο  

Οη ππεχζπλνη θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 77 παξάγξαθνο 3, 

αζθνχλ ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

Οη ππεχζπλνη θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 77 παξάγξαθνο 3, 

κεξηκλνχλ γηα ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

α) θαηαξηίδνπλ θαη δηαηεξνχλ ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ζε ζρέζε κε ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν γηα ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε 

άδεηα («θχξην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

α) θαηαξηίδνπλ θαη δηαηεξνχλ ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο («θχξην αξρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο») γηα 
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θαξκαθνεπαγξχπλεζεο») γηα φια ηα 

θάξκαθα ππφ ηελ επζχλε ηνπο· 

φια ηα θάξκαθα ππφ ηελ επζχλε ηνπο· 

β) νξίδνπλ αξηζκνχο αλαθνξάο ζην θχξην 

αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη θαηαρσξίδνπλ 

ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ θχξηνπ αξρείνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

γηα θάζε πξντφλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

θαξκάθσλ· 

β) νξίδνπλ αξηζκνχο αλαθνξάο ζην θχξην 

αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη θαηαρσξίδνπλ 

ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ θχξηνπ 

αξρείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ηνπ θάζε 

πξντφληνο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

θαξκάθσλ· 

γ) θνηλνπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηνλ 

Οξγαληζκφ ηνλ ηφπν φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν ππεχζπλνο θαη φπνπ 

είλαη πξνζβάζηκν ην θχξην αξρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο εληφο 

ηεο Έλσζεο· 

γ) θνηλνπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηνλ 

Οξγαληζκφ ηνλ ηφπν φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν ππεχζπλνο θαη φπνπ 

είλαη πξνζβάζηκν ην θχξην αξρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο εληφο 

ηεο Έλσζεο· 

δ) αλαπηχζζνπλ θαη δηαηεξνχλ έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε ζπιινγή 

θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε 

ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ψζηε 

λα είλαη πξνζβάζηκα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ 

ζεκείν εληφο ηεο Έλσζεο· 

δ) αλαπηχζζνπλ θαη δηαηεξνχλ έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηε ζπιινγή 

θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ 

έρνπλ επίπησζε ζηα κε ζηνρεπφκελα είδε 

δψσλ θαη ζην πεξηβάιινλ, πνπ 

πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ θαηφρνπ ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο ψζηε λα είλαη 

πξνζβάζηκα ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν 

εληφο ηεο Έλσζεο· 

ε) ζπληάζζνπλ ηηο αλαθνξέο αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 76· 

ε) ζπληάζζνπλ ηηο αλαθνξέο αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 76· 

ζη) δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

αλαθνξψλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο· 

ζη) δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

αλαθνξψλ αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο· 

δ) δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε αίηεκα 

πξνεξρφκελν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηνλ 

Οξγαληζκφ γηα ηελ παξνρή πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ 

ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ιακβάλεη 

πιήξε θαη ηαρεία απάληεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ ή ηε ζπρλφηεηα 

ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 

δ) δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε αίηεκα 

πξνεξρφκελν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηνλ 

Οξγαληζκφ γηα ηελ παξνρή πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ 

ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ιακβάλεη 

πιήξε θαη ηαρεία απάληεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ ή ηε ζπρλφηεηα 

ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ· 

ε) παξέρνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ή ζηνλ ε) παξέρνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ή ζηνλ 
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Οξγαληζκφ θάζε άιιε πιεξνθνξία γηα ηνλ 

εληνπηζκφ αιιαγψλ ζηε ζρέζε νθέινπο-

θηλδχλνπ ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηψλ γηα κειέηεο επνπηείαο κεηά 

ηε ζέζε ζε θπθινθνξία· 

Οξγαληζκφ θάζε άιιε πιεξνθνξία γηα ηνλ 

εληνπηζκφ αιιαγψλ ζηε ζρέζε νθέινπο-

θηλδχλνπ ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηψλ γηα κειέηεο επνπηείαο κεηά 

ηε ζέζε ζε θπθινθνξία· 

ζ) αμηνινγνχλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο, εμεηάδνληαο ηξφπνπο 

ειαρηζηνπνίεζεο θα η πξφιεςεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια 

κέηξα εάλ είλαη αλαγθαίν· 

ζ) αμηνινγνχλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο, εμεηάδνληαο ηξφπνπο 

ειαρηζηνπνίεζεο θα η πξφιεςεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια 

κέηξα εάλ είλαη αλαγθαίν· 

η) παξαθνινπζνχλ ην ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη, αλ ρξεηαζηεί, 

δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή 

θαηάιιεινπ ζρεδίνπ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ·  

η) παξαθνινπζνχλ ην ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη, αλ ρξεηαζηεί, 

δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή 

θαηάιιεινπ ζρεδίνπ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ·  

ηα) δηαζθαιίδνπλ φηη φια ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηελέξγεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ιακβάλνπλ ζπλερή 

θαηάξηηζε· 

ηα) δηαζθαιίδνπλ φηη φια ηα κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηελέξγεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ιακβάλνπλ ζπλερή 

θαηάξηηζε αλάινγε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο θαη ζε ζπλερή βάζε· ηα καζήκαηα 

θαηάξηηζεο ηεθκεξηψλνληαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ειέγρεηαη· 

ηβ) θνηλνπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη 

ζηνλ Οξγαληζκφ φια ηα ξπζκηζηηθά κέηξα 

πνπ ιακβάλνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο θαη 

βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο εληφο 15 εκεξψλ 

απφ ηελ παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

πιεξνθνξηψλ.  

ηβ) θνηλνπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη 

ζηνλ Οξγαληζκφ φια ηα ξπζκηζηηθά κέηξα 

πνπ ιακβάλνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ή 

ζε ηξίηεο ρψξεο θαη βαζίδνληαη ζηα 

δεδνκέλα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο εληφο 15 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

πιεξνθνξηψλ. 

 ηβ α) δηελεξγνχλ γηα θάζε πξντφλ εηήζηα 

επαλεμέηαζε νθέινπο-θηλδχλνπ 

ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα ηεο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Η επαλεμέηαζε 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο 

αδείαο θπθινθνξίαο θαη ην απνηέιεζκα 

θαηαρσξείηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Ο θάηνρνο ηεο 

αδείαο θπθινθνξίαο παξέρεη ηελ 

ηεθκεξίσζε πνπ ζηεξίδεη ην απνηέιεζκα 

ηεο επαλεμέηαζεο εάλ ην δεηήζεη ε 
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αξκφδηα εζληθή αξρή ή θαηά ηε δηάξθεηα 

ειέγρνπ δηελεξγνχκελνπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 128· 

 ηβ β) ν θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

νθείιεη λα κεξηκλήζεη ψζηε ην 

εηδηθεπκέλν πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν 

γηα ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε λα έρεη ηελ 

άδεηα λα δηαηεξεί θαη λα αλαπηχζζεη ην 

ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη λα 

βειηηψλεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο. 

 

Τξνπνινγία  200 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 79 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο αμηνινγνχλ φια ηα 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ηνπο 

γλσζηνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο 

πγείαο θαη θαηφρνπο δψσλ, δηαρεηξίδνληαη 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ιακβάλνπλ ηα κέηξα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 130 θαη 135 

ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο φηαλ 

είλαη αλαγθαίν. 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο αμηνινγνχλ φια ηα 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ηνπο 

γλσζηνπνηνχληαη απφ ηνπο θαηφρνπο 

αδεηψλ θπθινθνξίαο, επαγγεικαηίεο ηεο 

πγείαο θαη θαηφρνπο δψσλ, δηαρεηξίδνληαη 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ιακβάλνπλ ηα κέηξα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 130 θαη 135 

ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο φηαλ 

είλαη αλαγθαίν. 

 

Τξνπνινγία  201 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 79 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

παξέρνπλ εγθαίξσο ζην επξχ θνηλφ, ζηνπο 

θηεληάηξνπο θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο 

ηεο πγείαο φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε 

ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ή κε άιια κέζα 

επηθνηλσλίαο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην 

4. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

δεκνζηνπνηνχλ εγθαίξσο φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε ρξήζε ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ή κε άιια κέζα 

επηθνηλσλίαο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην 

θνηλφ. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν 

Οξγαληζκφο κεξηκλνχλ ψζηε νη 
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θνηλφ. θηελίαηξνη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε 

ηα αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί θαη λα ιακβάλνπλ ηαθηηθή 

ελεκέξσζε γηα φιεο ηηο αλαθεξζείζεο 

παξελέξγεηεο. 

 

Τξνπνινγία  202 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 79 – παξάγξαθνο 5 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

5. Οη αξκφδηεο αξρέο εμαθξηβψλνπλ, κέζσ 

ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 125, φηη νη θάηνρνη αδεηψλ 

θπθινθνξίαο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην παξφλ ηκήκα. 

5. Οη αξκφδηεο αξρέο εμαθξηβψλνπλ, κέζσ 

ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 125 ή κέζσ νηνπδήπνηε άιινπ 

ηξφπνπ, φηη νη θάηνρνη αδεηψλ 

θπθινθνξίαο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην παξφλ ηκήκα. 

 

Τξνπνινγία  203 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 80 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Μηα αξκφδηα αξρή κπνξεί λα 

κεηαβηβάζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα 

θαζήθνληα πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 79, ζηελ αξκφδηα 

αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφ ζπκθσλεί εγγξάθσο. 

1. Μηα αξκφδηα αξρή κπνξεί λα 

κεηαβηβάζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα 

θαζήθνληα πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 79, ζηελ αξκφδηα 

δεκφζηα αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ζπκθσλεί 

εγγξάθσο. 

 

Τξνπνινγία  204 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 81 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο ζεκάησλ  Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο ζεκάησλ  

1. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη αλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε 

ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, κε ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ησλ 

δψσλ, ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο («δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ»). 

1. Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο, νη 

αξκφδηεο αξρέο, άιιεο ελδηαθεξφκελεο 

αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο ζπλεξγάδνληαη γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, 

ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη αλ ππάξρνπλ 

αιιαγέο ζηε ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, κε ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ησλ 

δψσλ, ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο («δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ»). 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

θαηαξηίδνπλ νκάδεο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα γίλεη 

ζπλδπαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

θαηαξηίδνπλ νκάδεο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα γίλεη 

ζπλδπαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

3. Ο Οξγαληζκφο θαη ε νκάδα ζπληνληζκνχ 

ζπκθσλνχλ ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ παξαθνινχζεζεο δεδνκέλσλ γηα 

ηηο νκάδεο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Γηα θάζε νκάδα 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ νξίδεηαη κηα 

αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο σο αξκφδηνο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηεο («επηθεθαιήο 

αξρή»).  

3. Ο Οξγαληζκφο θαη ε νκάδα 

θηεληαηξηθήο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 
ζπκθσλνχλ ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ παξαθνινχζεζεο δεδνκέλσλ γηα 

ηηο νκάδεο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Γηα θάζε νκάδα 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ νξίδεηαη κηα 

αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο σο αξκφδηνο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηεο («επηθεθαιήο 

αξρή»).  

4. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ ππφθεηληαη ζηε 

ζπκθσλία ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Η επηθεθαιήο αξρή 

θαηαρσξίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

4. Γεδνκέλνπ φηη νη θάηνρνη ησλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο είλαη ε πξσηαξρηθή πεγή 

εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηα πξντφληα πνπ ηεινχλ ππφ 

ηε δηθή ηνπο επζχλε, ε επηθεθαιήο αξρή 

κπνξεί, εθφζνλ ζπληξέρεη αλάγθε, λα ηνπο 

ζπκβνπιεχεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ζεκάησλ 

ππφθεηληαη ζηε ζπκθσλία ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνπ 
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Οξγαληζκνχ. Η επηθεθαιήο αξρή 

θαηαρσξίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

5. Όηαλ είλαη αλαγθαίν, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

4, νη αξκφδηεο αξρέο ή ε Δπηηξνπή 

ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 130 έσο 135. 

5. Όηαλ είλαη αλαγθαίν, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

4, νη αξκφδηεο αξρέο ή ε Δπηηξνπή 

ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 130 έσο 135. 

 

Τξνπνινγία  205 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 82 – παξάγξαθνο 1 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ 

ηζρχνο, νη άδεηεο θπθινθνξίαο γηα 

πεξηνξηζκέλε αγνξά πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 επαλεμεηάδνληαη 

θαηφπηλ αίηεζεο απφ ηνλ θάηνρν άδεηαο 

θπθινθνξίαο. Μεηά ηελ αξρηθή 

επαλεμέηαζε, επαλεμεηάδνληαη θάζε 5 έηε. 

Πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεληαεηνχο 

πεξηφδνπ ηζρχνο, νη άδεηεο θπθινθνξίαο 

γηα πεξηνξηζκέλε αγνξά πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 

επαλεμεηάδνληαη θαηφπηλ αίηεζεο απφ ηνλ 

θάηνρν άδεηαο θπθινθνξίαο. Μεηά ηελ 

αξρηθή επαλεμέηαζε, επαλεμεηάδνληαη, εάλ 

απηφ απαηηείηαη, θάζε πέληε έηε. 

 

Τξνπνινγία  206 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 83 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Άξζξν 83 δηαγξάθεηαη 

Γηαδηθαζία επαλεμέηαζεο κηαο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ππφ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο 

 

1. Πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο 

δηάξθεηαο 1 έηνπο, νη άδεηεο θπθινθνξίαο 

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 22 επαλεμεηάδνληαη θαηφπηλ 

αίηεζεο απφ ηνλ θάηνρν άδεηαο 

θπθινθνξίαο.  
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2. Η αίηεζε γηα επαλεμέηαζε ππνβάιιεηαη 

ζηελ αξκφδηα αξρή πνπ ρνξήγεζε ηελ 

άδεηα ή ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπιάρηζηνλ 3 

κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο. 

 

3. Όηαλ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα 

επαλεμέηαζε, ε άδεηα θπθινθνξίαο 

παξακέλεη ζε ηζρχ κέρξηο φηνπ ιεθζεί 

απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ή ηελ Δπηηξνπή. 

 

4. Η αξκφδηα αξρή ή ε Δπηηξνπή κπνξεί 

αλά πάζα ζηηγκή λα ρνξεγεί άδεηα 

θπθινθνξίαο ε νπνία ηζρχεη γηα 

απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο πξνζθνκίδεη ηα πιήξε 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ιείπνπλ θαη 

ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 

παξάγξαθνο 1. 

 

 

Τξνπνινγία  207 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 88 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 5, ηα 

νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην άξζξν 89 θαη δελ είλαη αλνζνινγηθά 

θηεληαηξηθά θάξκαθα θαηαρσξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 90. 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 5, ηα 

νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην άξζξν 89 θαη δελ είλαη αλνζνινγηθά 

θηεληαηξηθά θάξκαθα θαηαρσξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 90. Κηεληαηξηθά 

θάξκαθα, πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ή 

εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο 

θαλφλεο πξηλ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993, 

δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.    

 

Τξνπνινγία  208 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 88 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Σα νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 89 εγθξίλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο. Γηα ηηο δνθηκέο αζθάιεηαο, ηηο 

πξνθιηληθέο θαη θιηληθέο δνθηκέο ησλ 

θηεληαηξηθψλ νκνηνπαζεηηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 89 παξάγξαθνο 1, 

έλα θξάηνο κέινο κπνξεί λα εηζάγεη ή λα 

ζέηεη ζε ηζρχ ζην έδαθφο ηνπ εηδηθνχο 

θαλφλεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηζρχνπλ ζε απηφ ην 

θξάηνο κέινο. 

 

Τξνπνινγία  209 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 89 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) ν βαζκφο αξαίσζεο εμαζθαιίδεη ην 

αβιαβέο ηνπ θαξκάθνπ· εηδηθφηεξα, ην 

θάξκαθν δελ πξέπεη λα πεξηέρεη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα κέξνο αλά 10 000 

ηνπ κεηξηθνχ βάκκαηνο· 

β) ν βαζκφο αξαίσζεο εμαζθαιίδεη ην 

αβιαβέο ηνπ θαξκάθνπ· εηδηθφηεξα, ην 

θάξκαθν δελ πξέπεη λα πεξηέρεη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα κέξνο αλά 10 000 

ηνπ κεηξηθνχ βάκκαηνο, εθηφο εάλ ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ θαξκάθνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 37/2010, κε ηελ 

έλδεημε «δελ απαηηείηαη αλψηαην φξην 

θαηαινίπσλ (ΑΟΚ)». 

 

Τξνπνινγία  210 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 90 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) επηζηεκνληθή νλνκαζία ηεο ή ησλ 

νκνηνπαζεηηθψλ πεγψλ, ή νπνηαδήπνηε 

άιιε νλνκαζία ηνπο πεξηέρεηαη ζε κηα 

α) επηζηεκνληθή νλνκαζία ηεο ή ησλ 

νκνηνπαζεηηθψλ πεγψλ, ή νπνηαδήπνηε 

άιιε νλνκαζία ηνπο πεξηέρεηαη ζε κηα 
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θαξκαθνπνηία, κε έλδεημε ησλ δηάθνξσλ 

νδψλ ρνξήγεζεο, ησλ θαξκαθνηερληθψλ 

κνξθψλ θαη ησλ βαζκψλ αξαίσζεο πξνο 

θαηαρψξηζε· 

θαξκαθνπνηία ή θαηαγξάθεηαη ζε κία 

κνλνγξαθία, κε έλδεημε ησλ δηάθνξσλ 

νδψλ ρνξήγεζεο, ησλ θαξκαθνηερληθψλ 

κνξθψλ θαη ησλ βαζκψλ αξαίσζεο πξνο 

θαηαρψξηζε· 

 

Τξνπνινγία  211 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 91 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 β α) επηπιένλ ηεο άδεηαο παξαγσγήο, νη 

ελ ιφγσ παξαζθεπαζηέο νθείινπλ λα 

έρνπλ ηελ απφδεημε θαη ηελ επηβεβαίσζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο νξζέο 

παξαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο 

(ΟΠΠ/GMP)· 

 

Τξνπνινγία  212 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 91 – παξάγξαθνο 2 – εδάθην 1 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Γελ απαηηείηαη επίζεο άδεηα παξαγσγήο 

γηα ηελ παξαζθεπή, ηε ζπκπιήξσζε ή 

αιιαγέο ζηε ζπζθεπαζία ή ηελ εκθάληζε 

ηνπ πξντφληνο, εθφζνλ νη ελέξγεηεο απηέο 

εθηεινχληαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε 

ρνξήγεζε ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ 

θαξκαθνπνηφ κέζα ζην θαξκαθείν ή απφ 

ηνλ θηελίαηξν κέζα ζηνλ θηεληαηξηθφ 

ζηαζκφ. 

 

Τξνπνινγία  213 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 93 – παξάγξαθνο 5 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

5. Η άδεηα παξαγσγήο κπνξεί λα 5. Η άδεηα παξαγσγήο κπνξεί λα 
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ρνξεγείηαη ππφ φξνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

ν αηηψλ λα ιάβεη κέηξα ή λα εθαξκφζεη 

εηδηθέο δηαδηθαζίεο εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίαο. ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο 

απηψλ ησλ απαηηήζεσλ, ε άδεηα 

παξαγσγήο κπνξεί λα αλαζηαιεί. 

ρνξεγείηαη ππφ φξνπο ζε πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο κε ζνβαξψλ αζηνρηψλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε ν αηηψλ λα 

απνθαηαζηήζεη ηηο αζηνρίεο εληφο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο. ε πεξίπησζε 

κε εθπιήξσζεο απηψλ ησλ απαηηήζεσλ, ε 

άδεηα παξαγσγήο κπνξεί λα αλαζηαιεί. Η 

άδεηα παξαγσγήο απνξξίπηεηαη εάλ ε 

παξαγσγή ζπλεπάγεηαη απαξάδεθην 

θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

Τξνπνινγία  214 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 98 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν γ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 γ α) λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηεο νξζήο 

παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο γηα ηα 

θάξκαθα πνπ παξαζθεπάδνληαη ζηελ 

Έλσζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί σο πιηθφ 

εθθίλεζεο κφλν δξαζηηθέο νπζίεο, πνπ 

έρνπλ παξαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ νξζή 

παξαζθεπαζηηθή πξαθηηθή ησλ πιηθψλ 

εθθίλεζεο· 

 

Τξνπνινγία  215 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 104 – παξάγξαθνο 3 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Η δηάζεζε κηθξψλ πνζνηήησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ έλαλ 

έκπνξν ιηαληθήο πψιεζεο ζε άιινλ δελ 

ζεσξείηαη ρνλδξηθή πψιεζε. 

3. Οη δξαζηεξηφηεηεο αγνξάο, πψιεζεο, 

εηζαγσγήο ή εμαγσγήο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ή θάζε άιιε εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηα ελ ιφγσ 

θάξκαθα είηε γηα θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο 

είηε φρη, πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηνρή άδεηαο 

ρνλδξηθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ. Η ελ ιφγσ άδεηα δελ θαιχπηεη 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο παξαζθεπαζηή σο 

πξνκεζεπηή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 
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παξαζθεπαζκέλσλ απφ ηνλ ίδην, νχηε ηελ 

ιηαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

απφ πξφζσπα πνπ εμνπζηνδνηνχληαη λα 

θάλνπλ ιηαληθή πψιεζε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 107. 

 

Τξνπνινγία  216 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 104 – παξάγξαθνο 4 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 4α. Καηά ην πξφηππν ησλ πθηζηακέλσλ 

νξζψλ πξαθηηθψλ γηα ηα θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηνλ άλζξσπν, ε 

Δπηηξνπή θαιείηαη λα πηνζεηήζεη, εληφο 

24 κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, ηηο βαζηθέο αξρέο 

θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

νξζέο πξαθηηθέο ρνλδξηθήο δηάζεζεο ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ νθείινπλ λα 

ηεξνχλ νη έκπνξνη ρνλδξηθήο πψιεζεο . 

 

Τξνπνινγία  217 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 104 – παξάγξαθνο 4 β (λέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 4β. Ο έκπνξνο ρνλδξηθήο πψιεζεο 

πξνκεζεχεηαη θάξκαθα κφλν απφ ηνλ 

παξαζθεπαζηή, απφ πξφζσπν πνπ έρεη 

νξηζζεί απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ή απφ πξφζσπα πνπ θαη 

απηά δηαζέηνπλ άδεηα ρνλδξηθήο 

πψιεζεο. 

 

Τξνπνινγία  218 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 104 – παξάγξαθνο 5 α (λέα) 

 



 

PE551.951v02-00 126/263 RR\1087893EL.doc 

EL 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 5α. Ο έκπνξνο ρνλδξηθήο πψιεζεο ηεξεί 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα 

ζεκεία γα) θαη γγ) ηνπ άξζξνπ 105 

παξάγξαθνο 3 ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα 

θαξκάθσλ.  

 

Τξνπνινγία  219 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 105 – παξάγξαθνο 3 – ζηνηρείν α 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε ηερληθή 

θαηάξηηζε θαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ην 

ρεηξηζκφ ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ηηο 

νπνίεο πξνβιέπεη ην νηθείν θξάηνο κέινο· 

α) δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε ηερληθή 

θαηάξηηζε θαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο 

εγθαηαζηάζεηο, πξνζβάζηκεο ζε θάζε 

ζηηγκή γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

αξκφδηαο αξρήο, πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ην 

ρεηξηζκφ ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ηηο 

νπνίεο πξνβιέπεη ην νηθείν θξάηνο κέινο 

θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη 

εθπξφζσπνη ηεο αξκφδηαο αξρήο 

δχλαληαη λα εηζέιζνπλ αλά πάζα ζηηγκή· 

 

Τξνπνινγία  220 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 105 – παξάγξαθνο 3 – ζηνηρείν γ α (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 γ α) ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνκήζεηα 

θαξκάθσλ ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ άδεηα 

άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ιηαληθήο 

πψιεζεο ζε θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 107 παξάγξαθνο 1, είλαη ζε ζέζε 

λα εγγπάηαη κνλίκσο έλα επαξθέο θάζκα 

θαξκάθσλ ηθαλψλ λα θαιχςνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο πεξηνρήο ηελ νπνία 

πξνκεζεχεη θαη ηελ παξάδνζε ησλ 
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αηηνχκελσλ πξνκεζεηψλ κέζα ζε πνιχ 

ζχληνκν ρξφλν ζην ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ 

πεξηνρήο· 

 

Τξνπνινγία  221 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 105 – παξάγξαθνο 3 – ζηνηρείν γ β (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 γ β) εμαζθαιίδεη, εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

επζχλεο ηνπ, επαξθή θαη ζπλερή 

πξνκήζεηα θαξκάθσλ ζηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ άδεηα λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

ιηαληθήο πψιεζεο ζην θξάηνο κέινο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1, 

ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο ησλ δψσλ· 

 

Τξνπνινγία  222 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 105 – παξάγξαθνο 3 – ζηνηρείν γ γ (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 γ γ) είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψλεη ηελ 

αξκφδηα αξρή γηα θάζε έιιεηςε 

απνζεκάησλ ηθαλή λα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο κέινπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

ησλ δψσλ. 

 

Τξνπνινγία  223 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 106 α (λέν) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 106 α 

 Τπεχζπλνο 

 1. Ο θάηνρνο άδεηαο ρνλδξηθήο πψιεζεο 

έρεη κνλίκσο θαη ζπλερψο ζηε δηάζεζή 

ηνπ έλα ηνπιάρηζηνλ εηδηθεπκέλν 

πξφζσπν, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ 

άξζξν, θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 104. 

 2. Σν ππεχζπλν απηφ άηνκν πξέπεη λα 

δηαζέηεη δίπισκα, πηζηνπνηεηηθφ ή άιιν 

ηίηιν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα θαη έρεη απνθηήζεη 

επαξθή πείξα ζηνλ ρψξν ηεο ρνλδξηθήο 

πψιεζεο. ε πεξίπησζε πνπ πιεξνί 

πξνζσπηθά ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνληαη παξαπάλσ, ν θάηνρνο ηεο 

άδεηαο κπνξεί λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ 

επζχλε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 

1. 

 3. Η αξκφδηα αξρή κεξηκλά ψζηε λα 

ηεξνχληαη νη πεξί ππεπζχλνπ ππνρξεψζεηο 

πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, είηε 

ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια δηνηθεηηθά 

κέηξα είηε θαζηζηψληαο γηα ηνλ ππεχζπλν 

ππνρξεσηηθή ηελ ηήξεζε ελφο θψδηθα 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Η αξκφδηα 

αξρή κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε πξνζσξηλή 

αλαζηνιή ηνπ ηίηινπ ελφο ππεπζχλνπ 

επζχο κφιηο θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ 

δηνηθεηηθή ή πεηζαξρηθή δηαδηθαζία γηα 

παξάιεηςε ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 

Τξνπνινγία  224 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 107 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Σα άηνκα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα 2. Σα άηνκα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα 
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ζπληαγνγξαθνχλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην 

πξαγκαηνπνηνχλ ιηαληθή πψιεζε 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ κφλν γηα δψα 

πνπ έρνπλ ππφ ηε θξνληίδα ηνπο, θαη κφλν 

ζηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία. 

ζπληαγνγξαθνχλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην 

πξαγκαηνπνηνχλ ιηαληθή πψιεζε 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ κφλν γηα δψα 

πνπ έρνπλ ππφ ηελ άκεζε θξνληίδα ηνπο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

πξνεγνπκέλσο πξαγκαηνπνηεζεί 

θηεληαηξηθή δηάγλσζε θαη εμέηαζε ηνπ ή 

ησλ δψσλ, θαη κφλν ζηελ πνζφηεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία. 

ε πεξίπησζε δψσλ παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ, ε ζπλέρηζε ηεο αγσγήο ηνπ 

δψνπ κε αληηκηθξνβηαθά απνθαζίδεηαη 

επί ηε βάζεη λέαο θιηληθήο εμέηαζεο απφ 

θηελίαηξν. 

 

Τξνπνινγία  225 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 107 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ απζηεξφηεξνπο φξνπο, γηα 

ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο, πγείαο ησλ δψσλ 

θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε 

ιηαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη ελ ιφγσ φξνη είλαη αλάινγνη ηνπ 

θηλδχλνπ θαη δελ πεξηνξίδνπλ 

αδηθαηνιφγεηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 

Τξνπνινγία  226 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 107 – παξάγξαθνο 2 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2β. Απαγνξεχεηαη θάζε εκπνξηθή 

ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο πνπ 

εκπνξεχνληαη, παξάγνπλ ή εηζάγνπλ 

θηεληαηξηθά θάξκαθα.  
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Σξνπνινγία  227 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 107 – παξάγξαθνο 2 γ (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2γ. Γεδνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε κηθξνβηαθή αληνρή, δελ 

πξέπεη λα παξέρνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα 

ππφ νηαδήπνηε κνξθή, άκεζα ή έκκεζα, 

απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζε 

πξφζσπα πνπ ζπληαγνγξαθνχλ 

θηεληαηξηθά θάξκαθα.  

 

Τξνπνινγία  228 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 107 – παξάγξαθνο 3 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Οη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο πνπ 

εκπνξεχνληαη θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ηεξνχλ ιεπηνκεξέο κεηξψν κε ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία γηα θάζε αγνξά θαη 

πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ: 

3. Οη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο πνπ 

εκπνξεχνληαη θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ηεξνχλ ιεπηνκεξέο κεηξψν κε ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία γηα θάζε αγνξά θαη 

πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ γηα ηα 

νπνία απαηηείηαη ζπληαγή: 

 

Τξνπνινγία  229 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 107 – παξάγξαθνο 3 – εδάθην 1 α (λέν) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ, εάλ ην ζεσξνχλ 

αλαγθαίν, λα απαηηνχλ ε ππνρξέσζε 

ηήξεζεο κεηξψνπ λα εθαξκφδεηαη επίζεο 

θαηά ηελ αγνξά ή πψιεζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη 

ηαηξηθή ζπληαγή. 
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Τξνπνινγία  230 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 108 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Ληαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

εμ απνζηάζεσο 

Ληαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

εμ απνζηάζεσο 

1. Σα πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαζέηνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

κέζσ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

νδεγίαο 98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζε 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα 

ζηελ Έλσζε, ππφ ηνλ φξν φηη ηα θάξκαθα 

απηά ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ. 

1. Σα πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαζέηνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, πιελ 

αληηκηθξνβηαθψλ, ςπρνηξφπσλ θαη 

βηνινγηθψλ ή αλνζνινγηθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ζε θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζηελ 

Έλσζε, ππφ ηνλ φξν φηη: 

 α) ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη νη 

ζπληαγέο ηεξνχλ ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ· 

 β) ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ 

πξνζθέξεη ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα έρεη 

άδεηα ή ηα πξνζφληα λα ρνξεγεί ζην 

θνηλφ ζπληαγνγξαθνχκελα θαη κε 

ππνρξεσηηθψο ζπληαγνγξαθνχκελα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, αθφκε θαη εμ 

απνζηάζεσο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ απηφ ην 

πξφζσπν είλαη εγθαηεζηεκέλν· 

 γ) ην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζηνηρείν α) έρεη θνηλνπνηήζεη ζην θξάηνο 

κέινο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν, 

ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 i) ην φλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη 

ηε κφληκε δηεχζπλζε ηνπ ηφπνπ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ 

νπνίν δηαλέκνληαη ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα· 

 ii) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνζθνξάο 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πξνο πψιεζε εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ ηνπ 
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Γηαδηθηχνπ· 

 iii) ηε δηεχζπλζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ελ ιφγσ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

 1α. Γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο ή πγείαο 

ησλ δψσλ, θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ 

ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα 

θξάηε κέιε δχλαληαη λα ζέηνπλ 

πεξηνξηζκνχο ή φξνπο ή θαη ηα δπν ζηελ 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ εμ απνζηάζεσο 

πψιεζε ζην θνηλφ κέζα ζηελ επηθξάηεηά 

ηνπο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή άιισλ 

ππνρξεσηηθψο ζπληαγνγξαθνχκελσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα παξαγσγηθά δψα·  

2. Δθηφο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 2000/31/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, νη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη 

λα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ:  

2. Δθηφο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 2000/31/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
29

 θαη ζην άξζξν 6 ηεο 

νδεγίαο 2011/83/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
29α

, νη 

δηθηπαθνί ηφπνη πνπ πξνζθέξνπλ 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ: 

α) ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν έκπνξνο ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ πξνζθέξεη ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα·  

α) ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν έκπνξνο ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ πξνζθέξεη ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα· 

β) ππεξζχλδεζκν πξνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζεο ν 

νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5·  

β) ππεξζχλδεζκν πξνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζεο ν 

νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5· 

γ) ηνλ θνηλφ ινγφηππν πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη ν νπνίνο 

πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζαθψο ζε θάζε 

ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηάζεζε πξνο πψιεζε εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλφ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ θαη λα πεξηέρεη ππεξζχλδεζκν 

πξνο ηελ θαηαρψξηζε ηνπ εκπφξνπ 

ιηαληθήο πψιεζεο ζηνλ θαηάινγν 

γ) ηνλ θνηλφ ινγφηππν πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη ν νπνίνο 

πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζαθψο ζε θάζε 

ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηάζεζε πξνο πψιεζε εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλφ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ θαη λα πεξηέρεη ππεξζχλδεζκν 

πξνο ηελ θαηαρψξηζε ηνπ εκπφξνπ 

ιηαληθήο πψιεζεο ζηνλ θαηάινγν 
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εγθεθξηκέλσλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 

ζηνηρείν γ).  

εγθεθξηκέλσλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 

ζηνηρείν γ). 

3. Καζηεξψλεηαη θνηλφο ινγφηππνο πνπ ζα 

είλαη αλαγλσξίζηκνο ζε φιε ηελ Έλσζε 

θαη ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην πξφζσπν πνπ πξνζθέξεη 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ. Ο 

ινγφηππνο απηφο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη 

ζαθψο ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα γηα 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο. 

3. Καζηεξψλεηαη θνηλφο ινγφηππνο πνπ ζα 

είλαη αλαγλσξίζηκνο ζε φιε ηελ Έλσζε 

θαη ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην πξφζσπν πνπ πξνζθέξεη 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ. Ο 

ινγφηππνο απηφο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη 

ζαθψο ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα γηα 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο. 

4. Η Δπηηξνπή εγθξίλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

θνηλνχ ινγνηχπνπ κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 

παξάγξαθνο 2.  

4. Η Δπηηξνπή εγθξίλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

θνηλνχ ινγνηχπνπ κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 

παξάγξαθνο 2. 

5. Κάζε θξάηνο κέινο δεκηνπξγεί δηθηπαθφ 

ηφπν γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εμ απνζηάζεσο, ν 

νπνίνο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο:  

5. Κάζε θξάηνο κέινο δεκηνπξγεί δηθηπαθφ 

ηφπν γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εμ απνζηάζεσο, ν 

νπνίνο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζρχνπζα 

εζληθή λνκνζεζία ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζθνξά θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πξνο 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη 

ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

σο πξνο ηνλ ηξφπν δηάζεζήο ηνπο·  

α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζρχνπζα 

εζληθή λνκνζεζία ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζθνξά θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πξνο 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη 

ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

σο πξνο ηνλ ηξφπν δηάζεζήο ηνπο· 

β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θνηλφ 

ινγφηππν· 

β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θνηλφ 

ινγφηππν· 

γ) θαηάινγν ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην 

θξάηνο κέινο θαη νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη 

άδεηα γηα λα πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πξνο πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην 

θνηλφ κέζσ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

γ) θαηάινγν ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην 

θξάηνο κέινο θαη νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη 

άδεηα γηα λα πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πξνο πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην 

θνηλφ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 1, θαζψο θαη ηηο 
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1, θαζψο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ελ ιφγσ εκπφξσλ.  

δηεπζχλζεηο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ελ 

ιφγσ εκπφξσλ· επίζεο ππεξζχλδεζκν 

πξνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Οξγαληζκνχ 

ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 6· 

 γ α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθαιή 

δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ, πξνζδηνξίδνληαο 

ηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα πνπ είλαη 

αξκφδηνο ζε εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν γηα 

ηε δηάζεζε ησλ θαηαινίπσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη ηα δσξεάλ 

ζεκεία ζπιινγήο. 

 γ β) ππεξζπλδέζκνπο πξνο ηηο ηζηνζειίδεο 

ησλ θνξέσλ πνπ είλαη αξκφδηνη ζηα 

θξάηε κέιε γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εζληθψλ πσιεηψλ 

ιηαληθήο. 

Οη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

απφ ηα θξάηε κέιε πεξηέρνπλ 

ππεξζχλδεζκν πξνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Οξγαληζκνχ ν νπνίνο έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 6.  

 

6. Ο Οξγαληζκφο δεκηνπξγεί δηθηπαθφ 

ηφπν ν νπνίνο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θνηλφ ινγφηππν. Ο 

δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Οξγαληζκνχ αλαθέξεη 

ξεηψο φηη νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ θξαηψλ 

κειψλ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα γηα λα 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ ππεξεζηψλ 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο.  

6. Ο Οξγαληζκφο δεκηνπξγεί δηθηπαθφ 

ηφπν ν νπνίνο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θνηλφ ινγφηππν. Ο 

δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Οξγαληζκνχ αλαθέξεη 

ξεηψο φηη νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ θξαηψλ 

κειψλ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα γηα λα 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο 

κέινο. Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζπλδέεηαη κε ηηο ηζηνζειίδεο 

ησλ θνξέσλ εθείλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ θαηαρψξηζε 

ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζηα θξάηε κέιε 

πσιεηψλ ιηαληθήο. 

7. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηβάιινπλ 

φξνπο, πνπ δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηε ιηαληθή πψιεζε ζην έδαθφο 

ηνπο θαξκάθσλ πνπ πξνζθέξνληαη πξνο 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ 
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ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  

 7α. Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ηα πξφζσπα, 

πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 

1, πνπ πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

πξνο πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη αζθνχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο απφ ηε δηθή ηνπο 

επηθξάηεηα λα ππφθεηληαη ζε 

απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη 

απνηξεπηηθέο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε 

θαηαρξεζηηθήο ή παξάλνκεο πξαθηηθήο 

ή κε ηήξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο 

θψδηθα δενληνινγίαο. 

 7β. Δληφο (έμη) κελψλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε 

Δπηηξνπή εγθξίλεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πξνο ζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο ελαξκνληζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

ζε φιε ηελ Έλσζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ ειέγρνπ 

ησλ δηαζπλνξηαθψλ θηεληαηξηθψλ 

ζπληαγψλ.  

 7γ. Βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ 

παξάγξαθν 7 ζηνηρείν β) θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ, ηα θξάηε κέιε παξαθηλνχληαη 

λα αλαπηχμνπλ έλα ζχζηεκα ςεθηαθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο ζε εζληθφ επίπεδν, 

ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ κέηξα γηα ηελ 

έθδνζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπληαγψλ. Σα 

θξάηε κέιε παξαθηλνχληαη επίζεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ζπληαγψλ κέζσ κηαο εζληθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ απεπζείαο ζπλδεδεκέλεο κε 

φια ηα θαξκαθεία (θπζηθά θαηαζηήκαηα 

θαη δηαδηθηπαθά), ηηο αξκφδηεο εζληθέο 

αξρέο θαη ηνπο θηεληάηξνπο. 

____________________ ____________________ 

28
 Οδεγία 98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

22αο Ινπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

28
 Οδεγία 98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

22αο Ινπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 
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θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ΔΔ L 

204 ηεο 21.7.1998, ζ. 37). 

θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ΔΔ L 

204 ηεο 21.7.1998, ζ. 37). 

29
 Οδεγία 2000/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

8εο Ινπλίνπ 2000, γηα νξηζκέλεο λνκηθέο 

πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηδίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά («νδεγία 

γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην») (ΔΔ L 178 

ηεο 17.7.2000, ζ. 1). 

29
 Οδεγία 2000/31/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

8εο Ινπλίνπ 2000, γηα νξηζκέλεο λνκηθέο 

πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηδίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά («νδεγία 

γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην») (ΔΔ L 178 

ηεο 17.7.2000, ζ. 1). 

 
29α 

Οδεγία 2011/83/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

25εο Οθησβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 93/13/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 1999/44/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 85/577/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ηεο νδεγίαο 97/7/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

304 ηεο 22.11.2011, ζ. 64).
 

 

Τξνπνινγία  231 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 109 – ηίηινο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Ληαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

κε δξάζε θαηά ησλ ινηκψμεσλ, 
αλαβνιηθή, αληηπαξαζηηηθή, 

αληηθιεγκνλψδε, νξκνληθή ή ςπρνηξφπν 

Ληαληθή πψιεζε κφλν θαξκάθσλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε ζπληαγνγξάθεζε ή 

δξαζηηθψλ νπζηψλ κε αλαβνιηθή, 

αληηινηκψδε, αληηπαξαζηηηθή, 

αληηθιεγκνλψδε, νξκνληθή, αλνζνινγηθή 

ή ςπρνηξφπν δξάζε. 

 

Τξνπνινγία  232 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 109 – παξάγξαθνο 1 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Η δηάζεζε θαη ε αγνξά θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ έρνπλ δξάζε θαηά ησλ 

ινηκψμεσλ, αλαβνιηθή, αληηπαξαζηηηθή, 

αληηθιεγκνλψδε, νξκνληθή ή ςπρνηξφπν, 

θαζψο θαη νπζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θηεληαηξηθά θάξκαθα 

κε απηή ηε δξάζε, επηηξέπεηαη κφλν ζε 

παξαγσγνχο θαη εκπφξνπο ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο πψιεζεο νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη 

εηδηθή άδεηα γη ' απηφλ ηνλ ζθνπφ ζχκθσλα 

κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην. 

1. Η δηάζεζε θαη ε αγνξά ππνρξεσηηθψο 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ έρνπλ δξάζε θαηά ησλ 

ινηκψμεσλ, αλαβνιηθή, αληηπαξαζηηηθή, 

αληηθιεγκνλψδε, νξκνληθή, αλνζνινγηθή 

ή ςπρνηξφπν, θαζψο θαη νπζηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

θηεληαηξηθά θάξκαθα κε απηή ηε δξάζε, 

επηηξέπεηαη κφλν ζε παξαγσγνχο θαη 

εκπφξνπο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο 

νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη άδεηα γη ' απηφλ ηνλ 

ζθνπφ ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ 

δίθαην. ηελ πεξίπησζε ησλ δψσλ πνπ 

δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ (π.ρ. δψα ζπληξνθηάο θαη κηθξά 

δψα), φινη νη ιηαλνπσιεηέο, απφ ζνχπεξ 

κάξθεη, θαηαζηήκαηα θαηνηθίδησλ δψσλ, 

κέρξη παξαδνζηαθά θαη δηαδηθηπαθά 

(θηεληαηξηθά) θαξκαθεία, επηηξέπεηαη λα 

πσινχλ αληηπαξαζηηηθά θαη 

αληηθιεγκνλψδε πξντφληα ρσξίο λα 

απαηηείηαη λα έρνπλ εηδηθή άδεηα. 

 

Τξνπνινγία  233 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 109 – παξάγξαθνο 3 – εδάθην 1 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Οη ελ ιφγσ παξαγσγνί θαη πξνκεζεπηέο 

ηεξνχλ ιεπηνκεξέο κεηξψν κε ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία γηα θάζε 

αγνξαπσιεζία: 

3. Οη ελ ιφγσ παξαγσγνί θαη πξνκεζεπηέο 

ηεξνχλ ιεπηνκεξέο κεηξψν κε ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία γηα θάζε 

αγνξαπσιεζία ζπληαγνγξαθνχκελσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ: 

 

Τξνπνινγία  234 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 109 – παξάγξαθνο 3 – εδάθην 1 – ζηνηρείν δ 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

δ) φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή 

ζε πεξίπησζε αγνξάο ή ηνπ παξαιήπηε ζε 

πεξίπησζε πψιεζεο. 

δ) φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή 

ζε πεξίπησζε αγνξάο. 

 

Τξνπνινγία  235 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 110 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Κηεληαηξηθέο ζπληαγέο Κηεληαηξηθέο ζπληαγέο 

1. Μηα θηεληαηξηθή ζπληαγή πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

(«ειάρηζηεο απαηηήζεηο»): 

1. Μηα θηεληαηξηθή ζπληαγή πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

(«ειάρηζηεο απαηηήζεηο»): 

α) πξνζδηνξηζκφ ηνπ δψνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία·  

α) πξνζδηνξηζκφ ηνπ δψνπ ή ηεο νκάδαο 

δψσλ πνπ ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία θαη 

ηελ πάζεζε γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε 

αγσγή· 

β) νλνκαηεπψλπκν θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ 

εθηξνθέα ηνπ δψνπ· 

β) νλνκαηεπψλπκν θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ 

εθηξνθέα ηνπ δψνπ· 

γ) εκεξνκελία έθδνζεο· γ) εκεξνκελία έθδνζεο· 

δ) νλνκαηεπψλπκν θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο, ηίηιν θαη αξηζκφ 

επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ ζπλέηαμε ηε ζπληαγή· 

δ) νλνκαηεπψλπκν θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο, ηίηιν θαη αξηζκφ 

επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ ζπλέηαμε ηε ζπληαγή· 

ε) ππνγξαθή ή ηζνδχλακε ειεθηξνληθή 

κνξθή ηαπηνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ζπλέηαμε ηε ζπληαγή· 

ε) ππνγξαθή ή ηζνδχλακε ειεθηξνληθή 

κνξθή ηαπηνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

εμέδσζε ηε ζπληαγή· 

ζη) νλνκαζία ηνπ ζπληαγνγξαθνχκελνπ 

θαξκάθνπ· 

ζη) νλνκαζία ηνπ ζπληαγνγξαθνχκελνπ 

θαξκάθνπ θαη ηεο ή ησλ δξαζηηθψλ 

νπζηψλ· 

δ) θαξκαθνηερληθή κνξθή (δηζθίν, 

δηάιπκα θ.ιπ.)· 

δ) θαξκαθνηερληθή κνξθή (δηζθίν, 

δηάιπκα θ.ιπ.)· 

ε) πνζφηεηα· ε) πνζφηεηα θαη, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

ζεξαπεία πξέπεη λα επαλαιεθζεί, επίζεο 

ηνλ αξηζκφ ησλ επηηξεπνκέλσλ 

επαλαιήςεσλ· 
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ζ) πεξηεθηηθφηεηα· ζ) πεξηεθηηθφηεηα· 

η) δνζνινγηθφ ζρήκα· η) δνζνινγηθφ ζρήκα· 

ηα) ρξφλν αλακνλήο, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε· 

ηα) ρξφλν αλακνλήο, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε· 

ηβ) ηπρφλ αλαγθαίεο πξνεηδνπνηήζεηο· ηβ) ηπρφλ αλαγθαίεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη 

πεξηνξηζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

θαηά πεξίπησζε, ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε αιφγηζηε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ· 

ηγ) φηαλ έλα θάξκαθν ζπληαγνγξαθείηαη 

γηα κηα πάζεζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ελ ιφγσ θαξκάθνπ, 

ζρεηηθή δήισζε. 

ηγ) φηαλ έλα θάξκαθν ζπληαγνγξαθείηαη 

γηα κηα πάζεζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ ελ ιφγσ θαξκάθνπ, 

ζρεηηθή δήισζε. 

 ηγ α) ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζπληαγήο· 

2. Η ρνξήγεζε θηεληαηξηθήο ζπληαγήο 

επηηξέπεηαη κφλν ζε εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ζχκθσλα κε 

ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην. 

2. Η έθδνζε θηεληαηξηθήο ζπληαγήο 

επηηξέπεηαη κφλν απφ θηελίαηξν ή άιιν 

εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν 

ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην, 

κεηά απφ πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δψνπ.  

 2α. Κηεληαηξηθή ζπληαγή ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πνπ έρεη 

ηδηφηεηεο ή νπζίεο αλαβνιηθέο, 

αληηθιεγκνλψδεηο, αληηινηκψδεηο 

(εμαηξέζεη ησλ αλζεικηλζηθψλ), 

αληηθαξθηληθέο, νξκνληθέο ή 

ςπρνηξφπνπο, εθδίδεηαη κφλνλ απφ 

θηελίαηξν κεηά απφ θιηληθή εμέηαζε θαη 

δηάγλσζε. 

3. Όηαλ έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή, ε 

ζπληαγνγξαθνχκελε θαη ρνξεγνχκελε 

πνζφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ απαηηνχκελε 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή.  

3. Όηαλ έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή, ε 

ζπληαγνγξαθνχκελε θαη ρνξεγνχκελε 

πνζφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ απαηηνχκελε 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

Η κέγηζηε πνζφηεηα θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ρνξεγνχκελσλ εθ άπαμ δελ 

κπνξεί, φκσο, λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα 

κήλα. Γηα ρξφληεο αζζέλεηεο θαη γηα 

πεξηνδηθή αγσγή, ε κέγηζηε πνζφηεηα δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο.  

4. Οη θηεληαηξηθέο ζπληαγέο 

αλαγλσξίδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 

Η δηάζεζε ελφο ζπληαγνγξαθνχκελνπ 

4. Οη θηεληαηξηθέο ζπληαγέο πνπ 

εθδίδνληαη απφ θηελίαηξν αλαγλσξίδνληαη 

ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. Η δηάζεζε ελφο 
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θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην. 

ζπληαγνγξαθνχκελνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην.  

 Οη παξνχζεο δηαηάμεηο δελ ηζρχνπλ γηα 

ζπληαγέο εθδνζείζεο ππφ ηηο έθηαθηεο 

πεξηζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 

115 θαη 116. Όζα θξάηε κέιε 

αλαγλσξίδνπλ ζηα εζληθά ηνπο 

ζπζηήκαηα ζπληαγέο εθδηδφκελεο απφ κε 

θηεληάηξνπο ην γλσζηνπνηνχλ ακέζσο 

ζηελ Δπηηξνπή, ε νπνία δηαβηβάδεη ηελ 

πιεξνθνξία απηή ζε φια ηα θξάηε κέιε. 

 

Τξνπνινγία  236 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 110 – παξάγξαθνο 4 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 4α. Η εμάιεηςε ησλ θαλνληζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε απηή δελ ζα πξέπεη λα ζίγεη 

ηπρφλ επαγγεικαηηθά ή δενληνινγηθά 

θαζήθνληα ηα νπνία ππνρξεψλνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ λα αξλνχληαη ηε 

ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ νξίδεηαη 

ζηε ζπληαγή.  

 

Τξνπνινγία  237 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 111 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

1. Σα θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππεχζπλα ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο νξζήο δσνηερλίαο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ή θαηαρψξηζεο, εθεί φπνπ 

δελ απαηηείηαη άδεηα θπθινθνξίαο. 
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Τξνπνινγία  238 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 111 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα δελ κπνξνχλ ζε θακία 

πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

βειηίσζε ή αληηζηάζκηζε ηεο ρακειήο 

δσηθήο παξαγσγήο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

πξνθπιαθηηθή ρξήζε ξνπηίλαο 

αληηκηθξνβηαθψλ απαγνξεχεηαη. Η 

πξνθπιαθηηθή ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ επηηξέπεηαη 

κφλν ζε κεκνλσκέλα δψα θαη εθφζνλ 

δηθαηνινγείηαη πιήξσο απφ θηελίαηξν γηα 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ησλ νπνίσλ 

θαηάινγνο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ.  

 Η κεηαθπιαθηηθή ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε ζε 

θιηληθά άξξσζηα δψα θαη ζε εθείλα ηα 

κεκνλσκέλα δψα πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί σο δηαηξέρνληα πςειφ 

θίλδπλν κφιπλζεο, ψζηε λα πξνιεθζεί ε 

πεξαηηέξσ εμάπισζε ηεο αζζέλεηαο εληφο 

ηεο νκάδαο. Δθεί φπνπ επηβάιιεηαη ε 

έθηαθηε κεηαθπιαθηηθή ρξήζε ηέηνησλ 

πξντφλησλ, νη ηδηνθηήηεο θαη εθηξνθείο 

δψσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ κεξηκλνχλ ψζηε λα 

έρνπλ έλα ζρέδην πγείαο πνπ λα 

δηεπθξηλίδεη ηα θαηάιιεια κε ηαηξηθά 

κέηξα πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ αλάγθε 

κεηαθπιαθηηθήο ρξήζεο ζην κέιινλ. Δπί 

πιένλ, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα αθφινπζα 

κέηξα: 

 i) ρξήζε δψσλ αλαπαξαγσγήο ζε θαιή 

πγεία κε ηελ θαηάιιειε γελεηηθή 

πνηθηινκνξθία· 

 ii) ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ ζέβνληαη ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο αλάγθεο ησλ εηδψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ 
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αιιειεπηδξάζεσλ/ηεξαξρηψλ· 

 iii) ππθλφηεηα δψσλ πνπ λα κελ απμάλεη 

ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο αζζελεηψλ· 

 iv) απνκφλσζε ησλ άξξσζησλ δψσλ 

καθξηά απφ ηελ ππφινηπε νκάδα· 

 v) γηα θνηφπνπια θαη κηθξφηεξα δψα, 

ππνδηαίξεζε ησλ θνπαδηψλ ζε 

κηθξφηεξεο, θπζηθά δηαρσξηζκέλεο 

νκάδεο· 

 vi) εθαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ 

θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ νη νπνίνη 

είλαη ήδε ζε πνιιαπιή ζπκκφξθσζε 

βάζεη ηνπ νξηδφληηνπ θαλνληζκνχ 

1306/2013, παξάξηεκα II, θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο δηαρείξηζεο 11, 12, 13 ηεο 

Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο. 

 (Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 98/58/ΔΚ ηεο 

20ήο Ινπιίνπ 1998 ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (ΔΔ 

L 221 ηεο 8.8.1998, ζ. 23), νδεγία 

91/630/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο 

Ννεκβξίνπ 1991 γηα ηνπο ζηνηρεηψδεηο 

θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρνίξσλ 

(ΔΔ L 340 ηεο 11.12.1991, ζ. 33), νδεγία 

ηνπ πκβνπιίνπ 91/629/ΔΟΚ ηεο 19εο 

Ννεκβξίνπ 1991 γηα ηε ζέζπηζε 

ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ κφζρσλ (ΔΔ L 340 ηεο 11.12.1991, ζ. 

28).) 

 

Τξνπνινγία  239 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 111 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 111 α 

 Πξνκήζεηα θαη ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ 

 1. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα πεξηνξίδνπλ 

ή λα απαγνξεχνπλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο 

ηελ πξνκήζεηα ή/θαη ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ ζε δψα, εάλ ζπληξέρεη 



 

RR\1087893EL.doc 143/263 PE551.951v02-00 

 EL 

κία απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 α) ηα αληηκηθξνβηαθά είλαη θξίζηκεο 

ζεκαζίαο γηα ρξήζε ζε αλζξψπνπο· ή 

 β) ε ρνξήγεζε ησλ αληηκηθξνβηαθψλ ζηα 

δψα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλεηή 

ρξήζε ησλ αληηκηθξνβηαθψλ θαη ε 

πνιηηηθή είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο 

πξνθχιαμεο. 

 2. Πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ηα 

θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε λα έρεη 

δεηεζεί ε γλψκε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ. 

 3. Σα κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη 

αλάινγα θαη φρη πην πεξηνξηζηηθά γηα ην 

εκπφξην απφ φζν είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηεο 

δεκφζηαο πγείαο. 

 4. Κάζε θξάηνο κέινο πνπ εγθξίλεη θάπνην 

κέηξν δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 

ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή. 

 

Τξνπνινγία  240 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 112 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη ηδηνθηήηεο ή, φηαλ ηα δψα δελ 

δεζπφδνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, νη 

εθηξνθείο δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

ηεξνχλ κεηξψν ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αληίγξαθν ηεο 

ηαηξηθήο ζπληαγήο. 

1. Οη ηδηνθηήηεο ή, φηαλ ηα δψα δελ 

δεζπφδνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, νη 

εθηξνθείο δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

ηεξνχλ κεηξψν ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ, πνπ 

έρνπλ ζπληαγνγξαθεζεί απφ θηελίαηξν, 

θαζψο θαη ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

ησλ νπνίσλ ε πεξίνδνο αλακνλήο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ κεδέλ, θαη δηαηεξνχλ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αληίγξαθν ηεο 

θηεληαηξηθήο ζπληαγήο. 
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Τξνπνινγία  241 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 112 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζην δψν· 

α) εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζην δψν θαη ε 

πξνο ζεξαπεία αζζέλεηα· 

 

Τξνπνινγία  242 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 112 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν δ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

δ) φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή· δ) φλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή 

θαζψο θαη, ελδερνκέλσο, αληίγξαθν ηνπ 

δειηίνπ παξάδνζεο· 

 

Τξνπνινγία  243 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 112 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν ε 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

ε) πξνζδηνξηζκφο ησλ δψσλ ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη ην θάξκαθν· 

ε) πξνζδηνξηζκφο ησλ δψσλ ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη ην θάξκαθν θαη δηάγλσζε ηεο 

λφζνπ γηα ηελ νπνία ηνπο ρνξεγείηαη 

απηφ· 

 

Τξνπνινγία  244 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 112 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ήδε 

ζηε ζπληαγή ή ζε δειηίν παξάδνζεο δελ 

ρξεηάδεηαη λα θαηαγξάθνληαη μαλά εάλ 

είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζαθήο παξαπνκπή 
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ζηελ αληίζηνηρε ζπληαγή θαη ζην δειηίν 

παξάδνζεο. 

 

Τξνπνινγία  245 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 112 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 112 α 

 Δμέηαζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ζεξαπείαο 

 1. Η αξκφδηα εζληθή αξρή πξνζδηνξίδεη 

γηα θάζε εμάκελν, βάζεη ησλ αξηζκψλ 

πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

112, ην κέζν αξηζκφ ησλ ζεξαπεηψλ κε 

αληηβαθηεξηαθέο δξαζηηθέο νπζίεο θαη ηε 

ζπρλφηεηα ηεο ζεξαπείαο, κε βάζε έλα 

ηππνπνηεκέλν επξσπατθφ αιγφξηζκν, γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν δψσλ, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηνλ ηχπν ρξήζεο. 

 2. Η αξκφδηα εζληθή αξρή ελεκεξψλεη ηνλ 

αγξφηε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 

ζρεηηθά κε ηελ εμακεληαία ζπρλφηεηα 

ζεξαπείαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ 

δψσλ πνπ απηφο εθηξέθεη αλαιφγσο ηνπ 

ηχπνπ ρξήζεο ηνπο. 

 3. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη 

δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1, απφ ηελ 

αξκφδηα εζληθή αξρή αμηνινγνχληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

ζπγθξίλνληαη κε ζηνηρεία απφ φιε ηελ ΔΔ. 

 4. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

πεξαηηέξσ ζηνηρεία. 

 

Τξνπνινγία  246 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 112 β (λέν) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 112 β 

 Πεξηνξηζκφο ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

αληηβαθηεξηαθέο νπζίεο 

 1. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

απνηειεζκαηηθή κείσζε ηεο ρξήζεο 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πεξηέρνπλ 

αληηβαθηεξηαθέο νπζίεο, φπνηνο 

αζρνιείηαη κε ηελ θηελνηξνθία νθείιεη: 

 α) λα θαζνξίδεη, αληίζηνηρα, δχν κήλεο 

κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ 

κεγεζψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

112β, ηνπ θαζηεξσκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ 

επηπνιαζκνχ, εάλ ν εμακεληαίνο 

ζεξαπεπηηθφο επηπνιαζκφο πνπ αθνξά ηα 

είδε δψσλ πνπ εθηξέθεη, θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν ρξήζεο 

θαηά ην πξνεγεζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

βξίζθεηαη πάλσ απφ ην κέζν φξν 

ζεξαπεπηηθνχ επηπνιαζκνχ· 

 β) λα θαηαγξάςεη ακέζσο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο βάζεη ηνπ 

ζεκείνπ 1· 

 2. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 

ιεηηνπξγηθφο, εμακεληαίνο ζεξαπεπηηθφο 

επηπνιαζκφο ηνπ θηελνηξφθνπ ζε ζρέζε 

κε ηελ επηρείξεζή ηνπ βξίζθεηαη πάλσ 

απφ ηνλ εμακεληαίν κέζν φξν, ν 

θηελνηξφθνο κεηά απφ ζπκβνπιή ηνπ 

θηεληάηξνπ πξέπεη λα εθηηκήζεη ηνπο 

ιφγνπο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ νδεγήζεη 

ζε ππέξβαζε ηνπ κέζνπ φξνπ, θαη πψο 

κπνξεί λα κεησζεί ε ζεξαπεία ηνπ 

θνπαδηνχ ηνπ κε θαξκαθεπηηθά πξντφληα 

πνπ πεξηέρνπλ αληηβαθηεξηαθέο νπζίεο. 

 Δάλ ε εθηίκεζε ηνπ θηελνηξφθνπ 

απνθαλζεί φηη κηα ζεξαπεία κε ηε 

βνήζεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα 

κεησζεί, ν θηελνηξφθνο πξέπεη λα ιάβεη 

φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε κείσζε. Ο θηελνηξφθνο 
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πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ επεκεξία ηνπ 

θνπαδηνχ ηνπ θαη λα εγγπάηαη ηελ 

απαηηνχκελε ηαηξηθή θξνληίδα. 

 3. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ 

κέηξα πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο. 

 

Τξνπνινγία  247 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 115 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο κέινο 

γηα πάζεζε ελφο είδνπο δψσλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ, θαη ' εμαίξεζε, ν αξκφδηνο 

θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ ηελ άκεζε 

πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη ηδίσο γηα λα 

απνθεπρζεί απαξάδεθηε ηαιαηπσξία ηνπ 

δψνπ, λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αγσγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ ηα αθφινπζα: 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο κέινο 

γηα πάζεζε ελφο είδνπο δψσλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ, θαη’ εμαίξεζε, ν αξκφδηνο 

θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ ηελ άκεζε 

πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη πξνο φθεινο 

ηεο πγείαο θαη θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ 

δψσλ, λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αγσγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ ηα αθφινπζα, θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά πξνηίκεζεο: 

α) θάξκαθν: α) νπνηνδήπνηε θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

επηηξεπφκελν βάζεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, εμαηξέζεη ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ πξντφλησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνθπιαθηηθά 

ξνπηίλαο, εθηφο θη αλ ξεηψο επηηξέπνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Φαξκάθσλ γηα 

Κηεληαηξηθή Υξήζε· 

i) έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν εγθεθξηκέλν 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζην 

νηθείν θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζε δψα 

άιινπ είδνπο, ή θαη γηα ρξήζε ζε δψα ηνπ 

ηδίνπ είδνπο αιιά γηα δηαθνξεηηθή 

πάζεζε·  

 

ii) έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν εγθεθξηκέλν 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζην ίδην ή ζε 

άιιν είδνο είηε γηα ηελ ίδηα είηε γηα άιιε 

πάζεζε· 
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iii) έλα θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε ζην νηθείν θξάηνο 

κέινο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2001/83/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ή ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004· 

 

β) αλ δελ ππάξρεη ην θάξκαθν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α), έλα 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ακέζσο πξηλ απφ ηε 

ρξήζε ζχκθσλα κε θηεληαηξηθή ζπληαγή 

απφ πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνλ 

ζθνπφ απηφλ απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

β) εάλ δελ ππάξρεη θάξκαθν έηζη φπσο 

νξίδεηαη ζην ζηνηρείν α): 

 i) έλα θάξκαθν γηα αλζξψπηλε ρξήζε πνπ 

έρεη εγθξηζεί ζην νηθείν θξάηνο κέινο ή 

ζε άιιν θξάηνο κέινο βάζεη ηεο νδεγίαο 

2001/83/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
30

 ή 

βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

726/2004. Αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά κφλν εθφζνλ 

εθδνζεί ζπληαγή απφ θηελίαηξν θαη δνζεί 

άδεηα απφ ηελ θηεληαηξηθή αξρή πνπ 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ ελ ιφγσ θηεληάηξνπ· 

 ii) έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ακέζσο πξηλ απφ ηε 

ρξήζε (γαιεληθφ ζθεχαζκα) βάζεη 

θηεληαηξηθήο ζπληαγήο απφ άηνκν 

εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο. 

__________________ __________________ 

30
 Οδεγία 2001/83/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ 

θψδηθνο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε (ΔΔ L 311 ηεο 

28.11.2001, ζ. 67). 

30
 Οδεγία 2001/83/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ 

θψδηθνο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε (ΔΔ L 311 ηεο 

28.11.2001, ζ. 67). 

 

Τξνπνινγία  248 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 115 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1α. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 

1, ηα νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζε δψα 

πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ. 

 

Τξνπνινγία  249 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο κέινο 

γηα πάζεζε ελφο κε πδξφβηνπ δψνπ 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, θαη ' εμαίξεζε, ν 

αξκφδηνο θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ ηελ 

άκεζε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη ηδίσο 

γηα λα απνθεπρζεί απαξάδεθηε 

ηαιαηπσξία ηνπ δψνπ, λα ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηελ αγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ 

νηηδήπνηε απφ ηα αθφινπζα: 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο κέινο 

γηα πάζεζε ελφο κε πδξφβηνπ δψνπ 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, θαη’ εμαίξεζε, ν 

αξκφδηνο θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ ηελ 

άκεζε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη πξνο 

φθεινο ηεο πγείαο θαη θαιήο 

κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ, λα ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηελ αγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ ηα 

αθφινπζα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

πξνηίκεζεο: 

α) έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν εγθεθξηκέλν 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζην νηθείν 

θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζε δψα άιινπ 

είδνπο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ή θαη γηα 

ρξήζε ζε δψα ηνπ ηδίνπ είδνπο αιιά γηα 

δηαθνξεηηθή πάζεζε· 

α) νπνηνδήπνηε θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

εγθεθξηκέλν βάζεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, εμαηξέζεη ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ πξντφλησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθπιαθηηθά ζε 

αηνκηθή ή νκαδηθή βάζε ρσξίο λα 

ππάξρεη δηάγλσζε γηα αζζέλεηα ζε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα δψα· 

β) έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν εγθεθξηκέλν 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζην ίδην ή ζε 

άιιν είδνο παξαγσγήο ηξνθίκσλ είηε γηα 

ηελ ίδηα είηε γηα άιιε πάζεζε· 

 

 β α) εάλ δελ ππάξρεη θάξκαθν έηζη φπσο 

νξίδεηαη ζην ζηνηρείν α): 

γ) έλα θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε εγθεθξηκέλν ζην νηθείν 
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θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2001/83/ΔΚ ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

726/2004· ή 

δ) αλ δελ ππάξρεη ην θάξκαθν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α), έλα 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ακέζσο πξηλ απφ ηε 

ρξήζε ζχκθσλα κε θηεληαηξηθή ζπληαγή 

απφ πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνλ 

ζθνπφ απηφλ απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία.  

 

 i) έλα θάξκαθν γηα αλζξψπηλε ρξήζε πνπ 

έρεη εγθξηζεί ζην νηθείν θξάηνο κέινο 

βάζεη ηεο νδεγίαο 2001/83/ΔΚ ή ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004. 

Αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα γηα αλζξψπηλε 

ρξήζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

εθφζνλ εθδνζεί ζπληαγή απφ θηελίαηξν 

θαη δνζεί άδεηα απφ ηελ θηεληαηξηθή 

αξρή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ελ ιφγσ 

θηεληάηξνπ, θαη δελ είλαη δπλαηή ε 

ζεξαπεία κε θηεληαηξηθφ θάξκαθν έηζη 

φπσο απηφ νξίδεηαη ζην ζηνηρείν α) ή βα)· 

ή 

 ii) έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ακέζσο πξηλ απφ ηε 

ρξήζε (γαιεληθφ ζθεχαζκα) βάζεη 

θηεληαηξηθήο ζπληαγήο απφ άηνκν 

εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο. 

 

Τξνπνινγία  250 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο 

κέινο γηα κηα πάζεζε πνπ πιήηηεη 

πδξφβηα δψα παξαγσγήο ηξνθίκσλ, θαη ' 

εμαίξεζε, ν αξκφδηνο θηελίαηξνο 

δχλαηαη, ππφ ηελ άκεζε πξνζσπηθή ηνπ 

επζχλε θαη ηδίσο γηα λα απνθεπρζεί 

2. Δάλ δελ ππάξρεη θάξκαθν κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ αγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ 

θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε 

ρξήζε θαη είλαη εγθεθξηκέλν ζην νηθείν 

θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2001/83/ΔΚ ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 
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απαξάδεθηε ηαιαηπσξία ησλ δψσλ, λα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αγσγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δψσλ νπνηνδήπνηε απφ 

ηα αθφινπζα θάξκαθα: 

αξηζ. 726/2004, ή θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

πνπ παξαζθεπάδεηαη ακέζσο πξηλ απφ ηε 

ρξήζε (γαιεληθφ ζθεχαζκα) βάζεη 

θηεληαηξηθήο ζπληαγήο απφ άηνκν 

εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο. Αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εθφζνλ εθδνζεί 

ζπληαγή απφ θηελίαηξν θαη δνζεί άδεηα 

απφ ηελ θηεληαηξηθή αξρή πνπ είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ ελ ιφγσ θηεληάηξνπ, κφλνλ εάλ 

δελ είλαη δπλαηή ε ζεξαπεία κε 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 1. 

α. θηεληαηξηθά θάξκαθα εγθεθξηκέλα 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζην 

νηθείν θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζε δψα 

άιινπ πδξφβηνπ είδνπο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ, ή θαη γηα ρξήζε ζε δψα ηνπ 

ηδίνπ πδξφβηνπ είδνπο αιιά γηα 

δηαθνξεηηθή πάζεζε·  

 

β. θηεληαηξηθά θάξκαθα εγθεθξηκέλα 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζην ίδην ή ζε 

άιιν πδξφβην είδνο παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

είηε γηα ηελ ίδηα είηε γηα άιιε πάζεζε. 

 

 

Τξνπνινγία  251 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν β α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 βα) θηεληαηξηθά θάξκαθα εγθεθξηκέλα 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζην ίδην ή ζε 

άιιν πδξφβην είδνο παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

είηε γηα ηελ ίδηα είηε γηα άιιε πάζεζε. 

 

Τξνπνινγία  252 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 3 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 2 

θαη κέρξη ηε ζέζπηζε εθηειεζηηθήο πξάμεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4, αλ δελ 

ππάξρεη ην θάξκαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ζηνηρεία α) θαη β), 

θαη’ εμαίξεζε, ν θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ 

ηελ άκεζε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη 

ηδίσο γηα λα απνθεπρζεί απαξάδεθηε 

ηαιαηπσξία ησλ δψσλ, λα ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηελ αγσγή ησλ πδξφβησλ δψσλ παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνλάδα: 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 2 

θαη κέρξη ηε ζέζπηζε εθηειεζηηθήο πξάμεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4, αλ δελ 

ππάξρεη ην θάξκαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ζηνηρεία α) θαη β), 

θαη’ εμαίξεζε, ν θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ 

ηελ άκεζε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη 

ηδίσο γηα λα απνθεπρζεί απαξάδεθηε 

ηαιαηπσξία ησλ δψσλ, λα ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηελ αγσγή ησλ πδξφβησλ δψσλ παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνλάδα: 

α) έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν εγθεθξηκέλν 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζην νηθείν 

ή ζε άιιν θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζε κε 

πδξφβηα είδε παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

α) έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν εγθεθξηκέλν 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζην νηθείν 

ή ζε άιιν θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζε κε 

πδξφβηα είδε παξαγσγήο ηξνθίκσλ· ή 

β) έλα θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε εγθεθξηκέλν ζην νηθείν 

θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2001/83/ΔΚ ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

726/2004. 

β) ειιείςεη θαξκάθνπ έηζη φπσο νξίδεηαη 

ζην ζηνηρείν α), έλα θάξκαθν πνπ 

πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε 

εγθεθξηκέλν ζην νηθείν θξάηνο κέινο 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2001/83/ΔΚ ή ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 726/2004. 

 

Τξνπνινγία  253 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 3 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3α. Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 3, επηηξέπεηαη λα 

ρνξεγνχληαη ζε δψα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, ππφ ηελ επζχλε 

ηνπ θηεληάηξνπ, νκνηνπαζεηηθά 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, εθφζνλ πεξηέρνπλ 

απνθιεηζηηθά δξαζηηθέο νπζίεο πνπ 

απαξηζκνχληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 37/2010 σο νπζίεο 

γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη λα 

θαζνξηζηεί αλψηαην φξην. 
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Τξνπνινγία  254 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 4 – εδάθην 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 4. Η Δπηηξνπή κπνξεί, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, λα θαηαξηίζεη θαηάινγν ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί ζηελ Έλσζε γηα ρξήζε ζε 

ρεξζαία δψα θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζεξαπεία 

πδξφβησλ δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. Οη ελ ιφγσ 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 παξάγξαθνο 2. 

4. Η Δπηηξνπή κπνξεί, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, λα θαηαξηίζεη θαηάινγν ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί ζηελ Έλσζε γηα ρξήζε ζε 

ρεξζαία δψα θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζεξαπεία 

πδξφβησλ δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη 

απνθιεηζηηθά κέζα ζε θιεηζηά πδαηηθά 

ζπζηήκαηα κε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Οη ελ ιφγσ 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 παξάγξαθνο 2. 

 

Τξνπνινγία  255 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 6 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

6. Οη θαξκαθνινγηθά δξαζηηθέο νπζίεο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θάξκαθν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 37/2010. Ο 

θηελίαηξνο νξίδεη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν 

αλακνλήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 117. 

6. Οη θαξκαθνινγηθά δξαζηηθέο νπζίεο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θάξκαθν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 θαη ηελ παξάγξαθν 3 

ζηνηρείν β) πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 

1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 37/2010. Ο 

θηελίαηξνο νξίδεη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν 

αλακνλήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 117. 

 

Τξνπνινγία  256 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 117 – παξάγξαθνο 4 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Όζνλ αθνξά ηα νκνηνπαζεηηθά 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, ν ρξφλνο αλακνλήο 

νξίδεηαη ζε κεδέλ εκέξεο. 

4. Η πεξίνδνο απφζπξζεο πξέπεη λα 

θαζνξηζηεί ζε κεδέλ εκέξεο γηα ηα 

νκνηνπαζεηηθά θηεληαηξηθά θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ απνθιεηζηηθά 

δξαζηηθέο νπζίεο πνπ απαξηζκνχληαη 

ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

37/2010 κε ηελ θαηάηαμε «Γελ 

απαηηνχληαη αλψηαηα φξηα ππνιεηκκάησλ 

(MRL)». 

 

Τξνπνινγία  257 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 117 – παξάγξαθνο 5 – εδάθην 2 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Πξέπεη λα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ εθηφο ησλ 

φξσλ ηεο άδεηαο θαη λα αλαθέξνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηηο εζληθέο αξρέο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 54. 

 

Τξνπνινγία  258 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – ηίηινο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Υξήζε αληηκηθξνβηαθψλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ γηα είδε ή ελδείμεηο εθηφο ησλ 

φξσλ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

Υξήζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα είδε ή 

ελδείμεηο εθηφο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο 

Τξνπνινγία  259 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζχκθσλα 

1. Σα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζχκθσλα 
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κε ηα άξζξα 115 θαη 116 γηα ηε ζεξαπεία 

παζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη άιιε 

ζεξαπεία, θαη φηαλ ε ρξήζε ηνπο δελ 

παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία 

ή ηελ πγεία ησλ δψσλ. 

κε ηα άξζξα 115 θαη 116 γηα ηε ζεξαπεία 

παζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη άιιε 

ζεξαπεία, θαη φηαλ ε ρξήζε ηνπο δελ 

παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία 

ή ηελ πγεία ησλ δψσλ. Σα άξζξα 115 θαη 

116 δελ ηζρχνπλ γηα ηηο θξίζηκεο 

ζεκαζίαο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32, παξάγξαθνο 

2. 

Τξνπνινγία  260 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 2 – εδάθην 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η Δπηηξνπή κπνξεί, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 145 παξάγξαθνο 2 θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, λα θαηαξηίδεη θαηάινγν ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 1, ή ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζεξαπεία ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 κφλνλ ππφ 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. 

2. Η Δπηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 145 παξάγξαθνο 2 θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, λα θαηαξηίδεη θαηάινγν ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ ή νκάδσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1, ή ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζεξαπεία ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 κφλνλ ππφ 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. 

 

Τξνπνινγία  261 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 2 – εδάθην 1 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Οη αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ θαηαιφγνπ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ ζα 

πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα δελ απνζαξξχλνπλ 

ή απνηξέπνπλ ηα θξάηε κέιε απφ ην λα 

απαγνξεχνπλ ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ ζε νξηζκέλα είδε εάλ ην 
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θξίλνπλ ζθφπηκν. 

 

Τξνπνινγία  262 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 2 – εδάθην 2 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζε 

πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ 

θαξκάθνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1· 

α) ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζε 

πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ 

θαξκάθνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ελέρεη ε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ 

θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε 

πγεία ζε δψα παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

 

Τξνπνινγία  263 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 2 – εδάθην 2 – ζηνηρείν γ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 γ α) δηαζεζηκφηεηα άιισλ κεζφδσλ 

εθηξνθήο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηξέςνπλ ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ· 

 

Τξνπνινγία  264 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Οη ηξίηεο ρψξεο ησλ νπνίσλ ε 

λνκνζεζία επηηξέπεη ηε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ ηνπ 

θαηαιφγνπ πνπ αλαθέξεη ε παξάγξαθνο 2 

ππφ ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο 

πνπ νξίδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

παξάγξαθν δελ κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο 

θαηαιφγνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ πξνβιέπεη 
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ε επξσπατθή λνκνζεζία απφ ηηο νπνίεο ηα 

θξάηε κέιε επηηξέπεηαη λα εηζάγνπλ δψα 

εθκεηάιιεπζεο ή πδαηνθαιιηέξγεηαο ή 

θξέαηα ή πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

παξφκνηα δψα. 

 

Τξνπνινγία  265 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 2 β (λέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2β. Σα θξάηε κέιε απαγνξεχνπλ επίζεο 

ηελ εηζαγσγή απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλαλ απφ ηνπο 

θαηαιφγνπο πνπ αλαθέξεη ε παξάγξαθνο 

1: 

 α) δψσλ εθκεηάιιεπζεο ή 

πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηα νπνία έρνπλ 

ρνξεγεζεί νπζίεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο 

ζηνλ θαηάινγν πνπ αλαθέξεη ε 

παξάγξαθνο 2, εθηφο θη αλ απηέο 

ρνξεγήζεθαλ ζε ζπκθσλία κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 1·  

 β) θξεάησλ ή πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δψα ησλ νπνίσλ ε εηζαγσγή 

απαγνξεχεηαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν α) 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

Τξνπνινγία  266 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 119 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, ζε 

πεξίπησζε εκθάληζεο εζηίαο 

θαηαγεγξακκέλεο λφζνπ φπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

…/…. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ [Office of Publications, 

please insert number and, in a footnote, 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, ζε 

πεξίπησζε εκθάληζεο εζηίαο 

θαηαγεγξακκέλεο λφζνπ φπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

…/…. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ
31

 [Office of Publications, 

please insert number and, in a footnote, 
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date, title and the OJ reference for the 

Regulation on animal health], ε αξκφδηα 

αξρή κπνξεί λα επηηξέςεη, γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφ 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο, ηε ρξήζε 

ελφο αλνζνινγηθνχ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζε άιιν 

θξάηνο κέινο. 

date, title and the OJ reference for the 

Regulation on animal health], ή 

νπνηαδήπνηε θξίζηκε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Κηεληαηξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ θξάηνπο κέινπο, ε 

αξκφδηα αξρή κπνξεί λα επηηξέςεη, γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφ 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο, ηε ρξήζε 

ελφο αλνζνινγηθνχ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ ρσξίο άδεηα θπθινθνξίαο ζην 

ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, αιιά ην νπνίν έρεη 

ιάβεη άδεηα είηε ζε άιιν θξάηνο κέινο είηε 

δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο κηαο ηξίηεο 

ρψξαο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ 

θαηάιιεινπ θαξκάθνπ θαη αθνχ 

ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηηο 

ιεπηνκεξείο ζπλζήθεο ρξήζεο. 

__________________ __________________ 

31
 Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο….., ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ δψσλ 

(ΔΔ L…).  

31
 Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο….., ζρεηηθά κε ηελ πγεία ησλ δψσλ 

(ΔΔ L…).  

 

Τξνπνινγία  267 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 122 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Δληφο δπν εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπή 

αλαπηχζζεη κέζσ πξάμεσλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε έλα ελαξκνληζκέλν 

ζχζηεκα ζπιινγήο πξντφλησλ/απνβιήησλ 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ζε επίπεδν Έλσζεο.  

 

Τξνπνινγία  268 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 123 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1α. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

πξνβιέπνπλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηε 

δηαθήκηζε ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ψζηε λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ 

πγεία ησλ δψσλ, ηελ θαιή κεηαρείξηζε 

ησλ δψσλ θαη ην πεξηβάιινλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ 

γηα ηε ζπγθξηηηθή θαη παξαπιαλεηηθή 

δηαθήκηζε ή ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο. 

 

Τξνπνινγία  269 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 124 – παξάγξαθνο 2 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η απαγφξεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 δελ ηζρχεη γηα ηε δηαθήκηζε 

πνπ απεπζχλεηαη ζε πξφζσπα ζηα νπνία 

επηηξέπεηαη ε ζπληαγνγξάθεζε ή ε 

δηάζεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

2. Η απαγφξεπζε πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 δελ ηζρχεη γηα ηε δηαθήκηζε 

πνπ απεπζχλεηαη ζε πξφζσπα ζηα νπνία 

επηηξέπεηαη ε ζπληαγνγξάθεζε ή ε 

δηάζεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  270 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο δηελεξγνχλ ηαθηηθά 

ειέγρνπο ζηνπο παξαγσγνχο, ηνπο 

εηζαγσγείο, ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ 

θπθινθνξίαο, ηνπο εκπφξνπο ρνλδξηθήο 

πψιεζεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, βάζεη θηλδχλνπ, 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε 

ησλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ. 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο δηελεξγνχλ ηαθηηθά 

ειέγρνπο ζηνπο παξαγσγνχο, ηνπο 

εηζαγσγείο, ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ 

θπθινθνξίαο, ηνπο εκπφξνπο ρνλδξηθήο 

πψιεζεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαζψο θαη δψσλ 

θαη ηξνθίκσλ, βάζεη θηλδχλνπ, έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα 
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θαλνληζκφ. 

 

Τξνπνινγία  271 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1α. Η Δπηηξνπή εμαζθαιίδεη 

ελαξκνληζκέλε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά 

ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. 

 

Τξνπνινγία  272 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 1 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1β. Γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο απάηεο, νη 

αξκφδηεο αξρέο ζεζπίδνπλ έλα πξφγξακκα 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ζε επίπεδν 

θηεληαηξείσλ θαη θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, γηα λα δηαπηζηψλνπλ εάλ 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ θαηνρή ηνπο πιεξνχλ ηα πξφηππα 

πνηφηεηαο. 

 

Τξνπνινγία  273 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 4 – εδάθην 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Δάλ είλαη αλαγθαίν, νη επηζεσξήζεηο 

κπνξνχλ λα είλαη αηθληδηαζηηθέο. 

Όιεο νη επηζεσξήζεηο είλαη αηθληδηαζηηθέο. 

 

Τξνπνινγία  274 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 
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Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 4 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 4α. Δπηζεσξήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ 

παξαζθεπαζηψλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιηθφ εθθίλεζεο γηα 

ηελ παξαγσγή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, 

ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππφλνηεο γηα 

κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ νξζήο 

παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο 

(ΚΟΠΠ/GMP). 

 

Τξνπνινγία  275 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 6 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

6. Οη εθζέζεηο επηζεψξεζεο 

κεηαθνξηψλνληαη ζηελ θαηάιιειε βάζε 

δεδνκέλσλ, φπνπ ππάξρεη ζπλερήο 

πξφζβαζε γηα φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

6. Οη εθζέζεηο επηζεψξεζεο 

κεηαθνξηψλνληαη ζηελ θαηάιιειε βάζε 

δεδνκέλσλ, φπνπ ππάξρεη ζπλερήο 

πξφζβαζε γηα φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο. Η 

πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηζεψξεζεο δεκνζηνπνηείηαη. 

 

Τξνπνινγία  276 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 128 – παξάγξαθνο 3 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3α. Ο Οξγαληζκφο θαη ε Δπηηξνπή 

εμαζθαιίδνπλ ελαξκνληζκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ηηο θηεληαηξηθέο επηζεσξήζεηο. 

 

Τξνπνινγία  277 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 132 α (λέν) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 132 α 

 Αλαζηνιή θαη αλάθιεζε αδεηψλ 

ρνλδξηθήο πψιεζεο 

 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

άξζξα 104, 105 θαη 106, ε αξκφδηα αξρή 

κπνξεί: 

 α) λα αλαζηείιεη ηε ρνλδξηθή πψιεζε ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ· 

 β) λα αλαζηείιεη ηελ άδεηα ρνλδξηθήο 

πψιεζεο κηαο θαηεγνξίαο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ· 

 γ) λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρνλδξηθήο 

πψιεζεο κίαο ή φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  278 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 135 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 135 α  

 Αληηκηθξνβηαθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ 

άλζξσπν 

 1. Απαγνξεχνληαη ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, ηα νπνία πεξηέρνπλ 

αληηκηθξνβηαθέο δξαζηηθέο νπζίεο, πνπ 

έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, απφ 

έλα θξάηνο κέινο ή απφ ηελ Παγθφζκηα 

Οξγάλσζε Τγείαο σο πξννξηδφκελεο 

απνθιεηζηηθά γηα ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ ζηνπο 

αλζξψπνπο. 
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 2. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο απνζχξεη απφ 

ηελ αγνξά ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηα νπνία ήηαλ εγθεθξηκέλα 

κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 

Σξνπνινγία  279 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 136 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

1. Σα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Οη 

αξκφδηεο αξρέο είλαη κεηαμχ άιισλ 

ππεχζπλεο λα παξέρνπλ επηζηεκνληθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ αηηήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

Τξνπνινγία  280 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 136 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1α. Η δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλδεφκελεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, ε ιεηηνπξγία 

δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ε επνπηεία ηεο 

αγνξάο ηεινχλ ππφ ην δηαξθή έιεγρν ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε αλεμαξηεζία απηψλ ησλ αξρψλ. 

 

Τξνπνινγία  281 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 136 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη κε άιιεο ελδηαθεξφκελεο 
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θαζεθφλησλ ηνπο βάζεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη παξέρνπλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θάζε 

αλαγθαία θαη ρξήζηκε ππνζηήξημε γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ. Οη αξκφδηεο αξρέο 

αιιεινελεκεξψλνληαη θαηάιιεια, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηηο άδεηεο παξαγσγήο θαη 

ρνλδξηθήο πψιεζεο, ηα πηζηνπνηεηηθά 

νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο ή ηηο 

άδεηεο θπθινθνξίαο. 

αξρέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη 

παξέρνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ 

θξαηψλ κειψλ θάζε αλαγθαία θαη ρξήζηκε 

ππνζηήξημε γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Οη 

αξκφδηεο αξρέο αιιεινελεκεξψλνληαη 

θαηάιιεια κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο άιιεο 

ελδηαθεξφκελεο αξρέο, ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο 

άδεηεο παξαγσγήο θαη ρνλδξηθήο πψιεζεο, 

ηα πηζηνπνηεηηθά νξζήο παξαζθεπαζηηθήο 

πξαθηηθήο ή ηηο άδεηεο θπθινθνξίαο. 

 

Τξνπνινγία  282 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 140 – παξάγξαθνο 7 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

7. Η επηηξνπή κπνξεί λα πξνζζέηεη ζηα 

δηνξηζκέλα κέιε έσο πέληε πξφζζεηα κέιε 

ηα νπνία επηιέγνληαη αλάινγα κε ηηο 

εηδηθέο επηζηεκνληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Σα 

κέιε απηά δηνξίδνληαη γηα ηξηεηή ζεηεία κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη δελ έρνπλ 

αλαπιεξσηέο. 

7. Η επηηξνπή κπνξεί λα πξνζζέηεη ζηα 

δηνξηζκέλα κέιε έσο πέληε πξφζζεηα κέιε 

ηα νπνία επηιέγνληαη αλάινγα κε ηηο 

εηδηθέο επηζηεκνληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Σα 

κέιε απηά δηνξίδνληαη γηα ηξηεηή ζεηεία κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη δελ έρνπλ 

αλαπιεξσηέο. Σα ζπλεπηιεγέληα κέιε 

κπνξνχλ λα ελεξγνχλ σο εηζεγεηέο. 

 

Τξνπνινγία  283 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 141 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ε α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ε α) λα εμεηάδεη ηε ζπκβνιή ησλ 

θηελνηξνθηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο, 

βαζηδφκελε ζηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα 

δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ 

κειψλ, θαη εηδηθφηεξα αλαπηχζζνληαο θαη 

εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

απνζθνπνχλ: 

 – ζηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο, 
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 – ζηε κείσζε ηεο ρξήζεο 

αληηκηθξνβηαθψλ πνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα αλζξψπηλε ρξήζε, θαη 

 – ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πξνθπιαθηηθήο 

ρξήζεο ξνπηίλαο. 

 Απηφ ην έξγν πεξηγξάθεηαη ζε ζρέδην πνπ 

ε Δπηηξνπήο Φαξκάθσλ γηα Κηεληαηξηθή 

Υξήζε ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ην 

αξγφηεξν δχν ρξφληα κεηά ηελ έγθξηζε 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Σν ζρέδην 

νξίδεη ζηφρνπο γηα ηηο κεηψζεηο ζηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ θαη 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ελ ιφγσ κεηψζεσλ. 

 

Τξνπνινγία  284 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 144 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) λα εμεηάδεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζηα 

θξάηε κέιε· 

δηαγξάθεηαη 

 

Τξνπνινγία  285 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Παξάξηεκα I – κέξνο 1 – ζεκείν 1.1 – παξάγξαθνο 7 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Σα πεηξάκαηα ζε δψα, εθηφο ησλ 

θιηληθψλ δνθηκψλ, πξέπεη λα δηεμάγνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2010/63/ΔΔ. 

Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη φια ηα 

πεηξάκαηα ζε δψα δηεμάγνληαη ζχκθσλα 

κε ηελ νδεγία 2010/63/ΔΔ. Καηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ νδεγία 2010/63/ΔΔ, νη 

δνθηκέο ζε ζπνλδπισηά δψα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ, λα κεησζνχλ ή λα 

γίλνπλ αθξηβέζηεξεο. Οη κέζνδνη απηέο 

αλαζεσξνχληαη θαη βειηηψλνληαη ηαθηηθά 

κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δνθηκψλ ζε 

ζπνλδπισηά δψα θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
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ρξεζηκνπνηνχκελσλ δψσλ. 

 

Τξνπνινγία  286 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Παξάξηεκα 2 – κέξνο 1 – ζεκείν 1.3 – ζεκείν 1.3.1 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ε 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

ε) θάζε θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε κηθξνβηαθήο αληνρήο. 

ε) θάζε θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε κηθξνβηαθήο αληνρήο θαηά ηελ 

παξαγσγή θαη ηε ρξήζε. 

 

Τξνπνινγία  287 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Παξάξηεκα 2 – κέξνο 1 – ζεκείν 1.3 – ζεκείν 1.3.1 – παξάγξαθνο 7 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Η αμηνιφγεζε απηή, θαλνληθά, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θάζεηο. Η πξψηε 

θάζε ηεο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

πάληα, ελψ ε δεχηεξε θάζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ είλαη αλαγθαίν. 

Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο 

παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο. ηελ αμηνιφγεζε πξέπεη λα 

επηζεκαίλεηαη ε δπλεηηθή έθζεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην πξντφλ θαη ην επίπεδν 

επηθηλδπλφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε απηή 

ηελ έθζεζε, ιακβάλνληαο ππφςε, ηδίσο, ηα 

αθφινπζα: 

Η αμηνιφγεζε απηή, θαλνληθά, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θάζεηο. 

Δμεηάδνληαη φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

επαξθνχο αμηνπηζηίαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηψληαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο θαξκάθσλ. Η 

πξψηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη πάληα, ελψ ε δεχηεξε 

θάζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθφζνλ 

είλαη αλαγθαίν. Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο 

αμηνιφγεζεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

εγθεθξηκέλεο νδεγίεο. ηελ αμηνιφγεζε 

πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ε δπλεηηθή 

έθζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πξντφλ θαη 

ην επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη 

κε απηή ηελ έθζεζε, ιακβάλνληαο ππφςε, 

ηδίσο, ηα αθφινπζα: 

 

Τξνπνινγία  288 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Παξάξηεκα 2 – κέξνο 1 – ζεκείν 1.3 – ππν-ζεκείν 1.3.1 – παξάγξαθνο 8  
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ηε δεχηεξε θάζε, πξαγκαηνπνηείηαη 

πεξαηηέξσ εηδηθή έξεπλα ηεο ηχρεο θαη ησλ 

επηδξάζεσλ ηνπ πξντφληνο ζε εηδηθά 

νηθνζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο 

θαζνξηζκέλεο νδεγίεο. Πξέπεη λα 

ζπλεθηηκψληαη ν βαζκφο έθζεζεο ηνπ 

πξντφληνο ζην πεξηβάιινλ θαη νη 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

θπζηθέο/ρεκηθέο, θαξκαθνινγηθέο θαη/ή 

ηνμηθνινγηθέο ηδηφηεηεο ηεο νπζίαο/ησλ 

νπζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεηαβνιηηψλ. 

ηε δεχηεξε θάζε, πξαγκαηνπνηείηαη 

πεξαηηέξσ εηδηθή έξεπλα ηεο ηχρεο θαη ησλ 

επηδξάζεσλ ηνπ πξντφληνο ζε εηδηθά 

νηθνζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο 

θαζνξηζκέλεο νδεγίεο, θαη ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ηεο θαξκαθεπηηθήο επίδξαζεο ηνπ 

πξντφληνο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

παξελεξγεηψλ. Πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη ν 

βαζκφο έθζεζεο ηνπ πξντφληνο ζην 

πεξηβάιινλ θαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο θπζηθέο/ρεκηθέο, θαξκαθνινγηθέο 

θαη/ή ηνμηθνινγηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

νπζίαο/ησλ νπζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιηηψλ. 

 

Τξνπνινγία  289 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Παξάξηεκα 2 – κέξνο 1 – ζεκείν 1.3 – ζεκείν 1.3.1 – παξάγξαθνο 8 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Η εθηίκεζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

επηθαηξνπνηείηαη φπνηε ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ 

κεηαβάιινπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Τξνπνινγία  290 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Παξάξηεκα 3 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ πξηλ απφ ηελ πξνζθπγή ζε 

αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία νιφθιεξσλ 

νκάδσλ (κεηαθχιαμε) δψσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ: 

 i) ρξήζε πγηψλ δψσλ αλαπαξαγσγήο πνπ 

αλαπηχζζνληαη θπζηνινγηθά, κε ηελ 
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θαηάιιειε γελεηηθή πνηθηινκνξθία· 

 ii) ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ ζέβνληαη ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο αλάγθεο ησλ εηδψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ/ηεξαξρηψλ· 

 iii) ππθλφηεηα δψσλ πνπ λα κελ απμάλεη 

ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο αζζελεηψλ· 

 iv) απνκφλσζε ησλ άξξσζησλ δψσλ 

καθξηά απφ ηελ ππφινηπε νκάδα· 

 v) γηα θνηφπνπια θαη κηθξφηεξα δψα, 

ππνδηαίξεζε ησλ ζκελψλ/θνπαδηψλ ζε 

κηθξφηεξεο, θπζηθά δηαρσξηζκέλεο 

νκάδεο· 

 vi) εθαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ 

θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ νη νπνίνη 

είλαη ήδε ζε πνιιαπιή ζπκκφξθσζε 

βάζεη ηνπ νξηδφληηνπ θαλνληζκνχ 

1306/2013, παξάξηεκα II, θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο δηαρείξηζεο 11, 12, 13 ηεο 

Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο. 

 (Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 98/58/ΔΚ ηεο 

20ήο Ινπιίνπ 1998 ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δψσλ ζηα εθηξνθεία (ΔΔ 

L 221 ηεο 8.8.1998, ζ. 23), νδεγία 

91/630/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο 

Ννεκβξίνπ 1991 γηα ηνπο ζηνηρεηψδεηο 

θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρνίξσλ 

(ΔΔ L 340 ηεο 11.12.1991, ζ. 33), νδεγία 

ηνπ πκβνπιίνπ 91/629/ΔΟΚ ηεο 19εο 

Ννεκβξίνπ 1991 γηα ηε ζέζπηζε 

ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ κφζρσλ (ΔΔ L 340 ηεο 11.12.1991, ζ. 

28)) 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ην λέν ηεο ζρέδην θαλνληζκνχ 

γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα. Σν ζρέδην θαλνληζκνχ πξνβαίλεη ζε πιήξε αλαδηαηχπσζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα, ε νπνία ξπζκηδφηαλ απφ ηελ νδεγία 2001/82/ΔΚ θαη 

ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ 726/2004. Πξννξίδεηαη λα ξπζκίζεη ηελ αδεηνδφηεζε, ηελ παξαζθεπή, ηελ 

εκπνξία, ηε δηαλνκή, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαζ' φιν ηνλ 

θχθιν δσήο ηνπο.  

 

Δίλαη ζαθέο φηη απαηηείηαη έλα εηδηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πξνζαξκνζκέλν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηεληαηξηθνχ ηνκέα. Πξνβιήκαηα είραλ ήδε πξνθχςεη κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ ηξέρνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ, θαη αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ πξνκήζεηα 

πεξηνξηζκέλσλ πνζνηήησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ (εηδηθφηεξα ζηηο κηθξφηεξεο αγνξέο), ην 

δηνηθεηηθφ βάξνο πνπ επηβαιιφηαλ απφ ηε λνκνζεζία, ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

θαη, βεβαίσο, ην θαηλφκελν ηεο αληνρήο ζηα αληηβηνηηθά.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 114 ηεο ΛΔΔ (ζρεηηθά κε ηελ εληαία αγνξά) θαη ην άξζξν 168 

παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β ηεο ΛΔΔ (ζρεηηθά κε κέηξα ζηνλ θηεληαηξηθφ θαη ηνλ 

θπηνυγεηνλνκηθφ ηνκέα κε άκεζν ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο), ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ππέβαιε κηα θηιφδνμε πξφηαζε, κε ηνπο αθφινπζνπο θχξηνπο ζηφρνπο: 

 

• βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε θάξκαθα θαζψο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο θπξίσο γηα 

ηα είδε «ήζζνλνο ζεκαζίαο»· 

• κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο· 

• πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο εληφο ηνπ ηνκέα· 

• εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο γηα ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα· 

• θαηαπνιέκεζε ηεο αληνρήο ζηα αληηβηνηηθά. 

 

Η εηζεγήηξηα ραηξεηίδεη κε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ην ζρέδην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

εθηηκψληαο φηη θηλείηαη βαζηθά πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, θαη ζπκκεξίδεηαη πιήξσο ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηε ζέιεζή ηεο λα αληηδηαζηείιεη ηελ αγνξά ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ απηήλ ησλ θαξκάθσλ γηα ηνπο αλζξψπνπο, πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ινγηθή. Δμάιινπ, είλαη ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή επέιεμε 

λα επηθεληξσζεί ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ζηε δηνηθεηηθή απινπνίεζε, ρσξίο 

ηαπηφρξνλα λα ζπζηάζεη ηηο επηηαγέο πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 

Όκσο, ε Δπηηξνπή δελ πξνρψξεζε αξθεηά ζε νξηζκέλα ζεκεία, θαη ην ζρέδην θαλνληζκνχ 

πεξηέρεη κεξηθά θελά. Θα έπξεπε λα ήηαλ πνιχ πην θηιφδνμν θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο, πξνζθέξνληαο θπξίσο ζαθείο νξηζκνχο ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ ζεξαπείαο (ζεξαπεπηηθή αγσγή, αγσγή ειέγρνπ (κεηαθχιαμε) θαη 

πξνιεπηηθή αγσγή) θαη απαγνξεχνληαο ηελ πξνθπιαθηηθή ρξήζε ησλ αληηβαθηεξηδηαθψλ 

θαξκάθσλ. Πξέπεη νη θαλφλεο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε θαη νη 

θαλφλεο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε λα ζπκθσλνχλ ζε απηφ ην 
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ζεκείν. 

 

Σν ζρέδην εθζέζεσο δηεπθξηλίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νη επαγγεικαηίεο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θιάδνπ επηηξέπεηαη λα ζπληαγνγξαθνχλ θαη λα πσινχλ αληηβηνηηθά. Υσξίο λα 

ππνζηεξίδεη ηελ απνζχλδεζε, πνπ ζα έζεηε κεγάιεο πξαθηηθέο δπζθνιίεο, είλαη απαξαίηεην 

λα δηεπθξηληζηεί, ζην άξζξν 107, ε έλλνηα ησλ δψσλ «πνπ βξίζθνληαη ππφ ηε θξνληίδα ηνπο».

   

 

Η Δπηηξνπή επηζπκεί λα θαηαξηίζεη έλα θαηάινγν αληηβηνηηθψλ θξίζηκεο ζεκαζίαο ηα νπνία 

ζα πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Δίλαη κηα ηδέα ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ε 

εηζεγήηξηά ζαο, ππφ ηνλ φξν φηη ν ελ ιφγσ θαηάινγνο ζα βαζίδεηαη ζε ζηέξεα επηζηεκνληθά 

θξηηήξηα: ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ έρεη δηαηππψζεη κεξηθέο εμαηξεηηθέο 

ζπζηάζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. Σέινο, αληίζεηα απφ φ,ηη πξνηείλεη ε 

Δπηηξνπή, ε πψιεζε αληηβηνηηθψλ (θαη φισλ ησλ ππνρξεσηηθψο ζπληαγνγξαθνχκελσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ) κέζσ δηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα απαγνξεπζεί δηφηη ζπληζηά ζνβαξφ 

θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

 

Δίλαη επίζεο επηζπκεηφ λα πξνσζεζνχλ θίλεηξα πνπ λα ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία. Η 

αγνξά ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ είλαη κηθξή, ηδηαίηεξα θαηαθεξκαηηζκέλε θαη νη 

παξαζθεπαζηέο δελ έρνπλ σο εθ ηνχηνπ αξθεηά θίλεηξα γηα λα θαηλνηνκνχλ θαη λα ζέηνπλ 

ζηελ αγνξά λέα πξντφληα. Σν ζρέδην έθζεζεο πξνηείλεη λα επεθηαζνχλ νη πεξίνδνη 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηα αληηβηνηηθά (18 έηε 

αληί γηα 14) θαη ε αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο λα επεθηαζεί ζηα θχξηα είδε (2 επί πιένλ έηε 

αληί γηα έλα κφλν). Σν ζρέδην θεηκέλνπ πξνηείλεη ηέινο ηε ζέζπηζε πεληαεηνχο πεξηφδνπ 

πξνζηαζίαο (κε ζσξεπηηθήο κε άιιεο πεξηφδνπο) γηα νξηζκέλεο λέεο κειέηεο ή λέεο δνθηκέο 

πνπ δηελεξγνχληαη κεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο, ζε κηα πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο ηεο 

κεηεμέιημεο ή βειηίσζεο πθηζηάκελσλ πξντφλησλ, είηε απηά είλαη θάξκαθα πξψηνπ 

παξαζθεπαζηή είηε γελφζεκα.  

 

Η λέα πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ησλ θηλδχλσλ, ζπληζηά πξφνδν, ππφ ηνλ φξν λα κε ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία. Έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ηφζν ζηελ ηαθηηθή ππνβνιή 

αλαθνξψλ γηα ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε θαηά ηα πξψηα έηε δσήο ηνπ πξντφληνο θαη, 

αθνινχζσο, ζηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ αλίρλεπζε ελδείμεσλ, εκθαλίδεηαη σο 

θαηαιιειφηεξν. 

 

Η Δπηηξνπή πξνηείλεη λα θαηαζηεί πην εχθνιε ε ρξήζε ζηα δψα κε αδεηνδνηεκέλσλ αθφκε 

θαξκάθσλ γηα αλζξψπνπο, αθήλνληαο ηελ επηινγή ζηνλ θηελίαηξν. Υσξίο λα ακθηζβεηείηαη 

ε αίζζεζε επζχλεο ησλ θηεληάηξσλ, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα δεκηνπξγεζεί έλα απζηεξφηεξν 

πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θηεληαηξηθνχο ζθνπνχο κφλν σο χζηαηε ιχζε θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη 

θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε.  

 

Σέινο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα 

απνθεπρζνχλ νη επαλαιακβαλφκελεο θαη ελδερφκελα αιιεινζπγθξνπφκελεο αμηνινγήζεηο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηδηνηήησλ κηαο νπζίαο, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κηα εληαία 

απνθεληξσκέλε αμηνιφγεζε κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο κνλνγξαθίαο. Λακβάλνληαη ππφςε ηηο 
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πξαθηηθέο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, θαιείηαη ε Δπηηξνπή λα εηνηκάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. 
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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 γηα 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο: Marit Paulsen 

 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Δηζαγσγή 

 

Τπάξρεη πηεζηηθή αλάγθε γηα λέα λνκνζεζία ε νπνία ζα δηεπξχλεη ην πεδίν γηα ηελ έξεπλα, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη ζα απμήζεη ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Τπάξρεη επίζεο απμαλφκελε αλάγθε γηα λέα 

θαη θαιχηεξα θάξκαθα γηα ρξήζε ζηνλ θιάδν παξαγσγήο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, ελφςεη 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο παγθφζκηαο ηάζεο γηα κεγαιχηεξε δηαθίλεζε. Απφ ηελ 

άπνςε ησλ θηελνηξφθσλ, έρεη απνθαζηζηηθή ζεκαζία λα δηαηίζεληαη απνηειεζκαηηθά θαη 

πξνζβάζηκα θάξκαθα ζε ινγηθέο ηηκέο φηαλ απηά ρξεηάδνληαη. 

 

Απινπνίεζε 

 

Απφ πνιιέο απφςεηο, ε παξαγσγή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ είλαη πνιχ πην πεξίπινθε απφ 

εθείλε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, εθφζνλ νη άλζξσπνη 

αλήθνπλ ζε έλα κφλνλ είδνο, ελψ ηα δψα ζε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε, γεγνλφο πνπ 

θαηαθεξκαηίδεη ηελ αγνξά ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Δίλαη ζπλεπψο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ νη λφκνη θαη νη θαλνληζκνί λα είλαη ηδηαηηέξσο 

επεμεγεκαηηθνί θαη απινί. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη κε ηελ 

ζεηξά ηνπ λα θαηαβάιεη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απινπνίεζε θαη δηεπθξίληζε ηεο 

ππνβιεζείζαο απφ ηελ Δπηηξνπή πξφηαζεο. Πξψηε απαίηεζε είλαη λα απινπνηεζεί ε ίδηα ε 

γξαθεηνθξαηία, ρσξίο λα κεηψλνληαη νη έιεγρνη ζε λέα πξντφληα ή ε παξαθνινχζεζε ησλ 

παξελεξγεηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ αληίθηππνπ ζηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ 

δσψλ ή ηνπ αληίθηππνχ ηνπο ζηελ δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη έλαο δηζηαγκφο ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία αθήλεη 
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κάιινλ ππεξβνιηθά πνιιέο απνθάζεηο ζηηο αξρέο ησλ 28 θξαηψλ κειψλ, ελψ αλαζέηεη 

ειάρηζηεο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απνηειεί επίζεο αλαπάληεην εξψηεκα ην πψο ε 

ΔΔ ζα εγθξίλεη ζαθείο θαλφλεο ζρεηηθά κε ην ηί πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη κηα νξηζκέλε 

αξκνδηφηεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ηί ζεκαίλεη «αξκφδηνο θηελίαηξνο». 

 

Γηεπθξίληζε 

 

Σν άξζξν 4 δελ πεξηέρεη αθξηβείο νξηζκνχο δσηηθψλ φξσλ φπσο «ππεχζπλε ρξήζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ». Δδψ νη νξηζκνί πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηελ EPRUMA (επξσπατθή 

πιαηθφξκα γηα ηελ ππεχζπλε ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηα δψα) πξέπεη λα 

ιεθζνχλ σο ζεκείν αθεηεξίαο, εθφζνλ απηή ε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε ζπγθεληξψλεη φια 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε φπσο γεσξγηθέο νξγαλψζεηο, ελψζεηο θηεληάηξσλ θαη ην ηαηξηθφ 

επάγγεικα. 

 

Μηθξνβηαθή αληνρή 

 

Η πξφηαζε πεξηέρεη πεξηέξγσο ειάρηζηα πξάγκαηα απφ άπνςε δηαηάμεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο αληνρήο ζηα κηθξφβηα, γεγνλφο 

πνπ απνηειεί ηδηαίηεξα ζνβαξή απεηιή ηφζν γηα ηα δψα φζν θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο. Έρεη 

ζαθψο δσηηθή ζεκαζία γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα δψα λα απνθαηαζηαζεί ζαθήο εηθφλα ην 

ηαρχηεξν δπλαηφ ηνπ πψο ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα, νχησο ψζηε λα 

κπνξνχκε πάξαπηα λα κεηψζνπκε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ρξήζε ηνπο θαη λα παχζνπλ νη 

θαηαρξήζεηο. 

 

Μνινλφηη ην άξζξν 54 ηεο πξφηαζεο πξνβιέπεη επξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ (πξάγκα πνπ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δεηνχζε ήδε 

απφ ηνλ Μάην ηνπ 2011), δελ ππάξρνπλ ζαθείο απαηηήζεηο πξνο ηηο ππεχζπλεο αξρέο ζηα 

θξάηε κέιε γηα ηελ ζπιινγή, ζπγθέληξσζε θαη αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ην πνχ, ην πφηε, ην πψο θαη ην γηαηί έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλα αληηκηθξνβηαθφ 

θάξκαθν - ηδίσο δε έλα αληηβαθηεξηδηαθφ θάξκαθν. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη εδψ είλαη φηη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην πφηε ρνξεγήζεθαλ, ηνλ ηφπν, ην δψν 

ζην νπνίν ρνξεγήζεθαλ θαζψο θαη βάζεη πνηαο δηάγλσζεο έγηλε απηφ; Η απαίηεζε γηα ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ δηάγλσζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Γελ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη ε ζπληαγνγξάθεζε νηνπδήπνηε αληηβαθηεξηδηαθνχ θαξκάθνπ ρσξίο λα έρεη γίλεη 

ζαθήο δηάγλσζε ηεο λφζνπ. 

 

Σν άξζξν 108 ζρεηηθά κε ηελ ιηαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εμ απνζηάζεσο 

απνηειεί έλα βήκα πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε αιιά δελ επαξθεί. Θα ήηαλ ινγηθφ λα 

επηηξέπεηαη ε πψιεζε κφλνλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ζην δηαδίθηπν. 

 

Οκνίσο, ην άξζξν 107 ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο θηεληάηξνπο γηα ηελ 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ είλαη εππξφζδεθην αιιά αλεπαξθέο. Φαίλεηαη πεξίεξγν πνπ 

πξέπεη λα ππάξμεη κηα ηέηνηα δηάθξηζε κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηαηξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηαηξηθήο θαη ηεο θηεληαηξηθήο: νη γηαηξνί ζπλήζσο ακείβνληαη θαιά γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη 

ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ελψ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε εμίζνπ θαιά θαηαξηηζκέλνη θαη ηθαλνί 

θηελίαηξνη ππνρξενχληαη λα πσινχλ θάξκαθα γηα λα ηα βγάινπλ πέξα. Θα ήηαλ ινγηθφ θαη 

εχινγν νη θηελίαηξνη - φπσο θαη νη γηαηξνί - λα έρνπλ απνζέκαηα θαξκάθσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε άκεζσλ αλαγθψλ έσο φηνπ απνθηεζνχλ ηα θάξκαθα κε ηνλ ζπλήζε ηξφπν, 
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αιιά δελ πξέπεη απηφ λα ζπλνδεχεηαη απφ θίλεηξα θέξδνπο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο ν λένο θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ ή λα εγθξίλνπλ κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληαγνγξάθεζε αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ.  

 

Αληίθηππνο ζην πεξηβάιινλ 

 

Η θαηαλάισζε αληηκηθξνβηαθψλ θαη άιισλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ δεκηνπξγεί επίζεο έλα 

απμαλφκελν πξφβιεκα γηα ην πεξηβάιινλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ δηαξξνή ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. ηηο εκέξεο καο ε θνπξηά, ε νπνία είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ιίπαζκα, δηαρέεη 

κεγάιεο πνζφηεηεο, π.ρ., βαθηεξίσλ κε αληνρή ζηα αληηβηνηηθά, ζηελ αγξνηηθή γε θαη ζηα 

χδαηα. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζρεηηθά κε ηηο παξελέξγεηεο ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο (ηκήκα 6) ζα πξέπεη επίζεο λα δηαβηβαζζνχλ ζε άιιεο αξκφδηεο 

αξρέο, γηα παξάδεηγκα εθείλεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην πεξηβάιινλ. 
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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 6 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(6) Σα δψα κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ απφ 

έλα επξχ θάζκα λφζσλ νη νπνίεο είλαη 

δπλαηφλ λα πξνιεθζνχλ ή λα 

ζεξαπεπηνχλ. Ο αληίθηππνο ησλ λφζσλ 

ησλ δψσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν απηψλ κπνξεί λα 

είλαη θαηαζηξνθηθφο γηα κεκνλσκέλα δψα, 

δσηθνχο πιεζπζκνχο, εθηξνθείο δψσλ θαη 

ηελ νηθνλνκία. Οη κεηαδνηηθέο ζηνλ 

άλζξσπν λφζνη ησλ δψσλ κπνξνχλ επίζεο 

λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε 

δεκφζηα πγεία. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη ζηελ Έλσζε επαξθή θαη 

απνηειεζκαηηθά θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη πςειά πξφηππα 

δεκφζηαο πγείαο θαη πγείαο ησλ δψσλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ 

ηεο γεσξγίαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

(6) Παξά ηα πγεηνλνκηθά, δηαηξνθηθά, 

δηαρεηξηζηηθά κέηξα θαη ηα κέηξα 

βηναζθάιεηαο πνπ ιακβάλνπλ νη 

θηελνηξφθνη, ηα δψα κπνξνχλ λα 

πξνζβιεζνχλ απφ έλα επξχ θάζκα λφζσλ 

νη νπνίεο πξέπεη λα πξνιεθζνχλ ή λα 

ζεξαπεπηνχλ κε θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ηφζν ράξηλ ηεο πγείαο ησλ δψσλ φζν θαη 

γηα ιφγνπο θαιήο δηαβίσζεο. Ο 

αληίθηππνο ησλ λφζσλ ησλ δψσλ θαη ησλ 

κέηξσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν 

απηψλ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφο γηα 

κεκνλσκέλα δψα, δσηθνχο πιεζπζκνχο, 

εθηξνθείο δψσλ θαη ηελ νηθνλνκία. Οη 

κεηαδνηηθέο ζηνλ άλζξσπν λφζνη ησλ 

δψσλ κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηε δεκφζηα πγεία. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ 

Έλσζε επαξθή θαη απνηειεζκαηηθά 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη πςειά πξφηππα δεκφζηαο 

πγείαο θαη πγείαο ησλ δψσλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ηνκέσλ ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

 

Τξνπνινγία  2 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 7 α (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (7α) Ο παξψλ θαλνληζκφο απνζθνπεί 

ζηελ εμαζθάιηζε πςεινχ βαζκνχ 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηφζν ησλ δψσλ 

φζν θαη ησλ αλζξψπσλ, ελψ παξάιιεια 

ζα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ε 

αξρή ηεο πξνθχιαμεο θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ φηη ε βηνκεραλία ζα 

απνδεηθλχεη φηη νη θαξκαθεπηηθέο νπζίεο 

ή ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

παξάγνληαη ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δελ 

έρνπλ επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηελ πγεία 

ησλ αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ ή κε 

απνδεθηέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

 

Τξνπνινγία  3 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 14 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(14) Όηαλ έλα θξάηνο κέινο ή ε Δπηηξνπή 

ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ιφγνη πνπ 

ππνδειψλνπλ φηη έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν κπνξεί λα παξνπζηάδεη δπλεηηθφ 

ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ή γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη επηζηεκνληθή 

αμηνιφγεζε ηνπ θαξκάθνπ ζε ελσζηαθφ 

επίπεδν, γηα ηελ έθδνζε κηαο εληαίαο 

απφθαζεο φζνλ αθνξά ηα ζεκεία ηεο 

δηαθσλίαο, ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα 

θξάηε κέιε θαη ιακβάλεηαη κε βάζε κηα 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε νθέινπο-θηλδχλνπ. 

(14) Όηαλ έλα θξάηνο κέινο ή ε Δπηηξνπή 

ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ιφγνη πνπ 

ππνδειψλνπλ φηη έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν κπνξεί λα παξνπζηάδεη δπλεηηθφ 

ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ή γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη επηζηεκνληθή 

αμηνιφγεζε ηνπ θαξκάθνπ ζε ελσζηαθφ 

επίπεδν, γηα ηελ έθδνζε κηαο εληαίαο 

απφθαζεο φζνλ αθνξά ηα ζεκεία ηεο 

δηαθσλίαο, ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα 

θξάηε κέιε θαη ιακβάλεηαη κε βάζε κηα 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε νθέινπο-θηλδχλνπ. 

Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο γηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζα πξέπεη λα είλαη 

ξπζκηζκέλε έηζη ψζηε λα αίξεη 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε 



 

RR\1087893EL.doc 177/263 PE551.951v02-00 

 EL 

ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε λέσλ θαξκάθσλ. 

Αηηηνιφγεζε 

Η αλάπηπμε θαη ε θαηλνηνκία ζε ζρέζε κε ηα λέα θάξκαθα ελίνηε ππνλνκεχεηαη απφ ηνλ 

θίλδπλν λα κελ εγθξηζεί ην πξντφλ. 

 

Τξνπνινγία  4 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 17 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(17) Χζηφζν, κπνξεί λα ππάξμνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν 

θαλέλα θαηάιιειν εγθεθξηκέλν 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, θαη' εμαίξεζε, νη θηελίαηξνη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπληαγνγξαθνχλ άιια θάξκαθα γηα ηα 

δψα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπο 

ζχκθσλα κε απζηεξνχο θαλφλεο θαη κφλν 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ή ηεο θαιήο 

δηαβίσζεο ησλ δψσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ, νη θηελίαηξνη 

ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη 

πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο ρξφλνο 

αλακνλήο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε είζνδνο 

επηβιαβψλ θαηαινίπσλ ησλ ελ ιφγσ 

θαξκάθσλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. 

(17) Χζηφζν, κπνξεί λα ππάξμνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν 

θαλέλα θαηάιιειν εγθεθξηκέλν 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, θαη’ εμαίξεζε, νη θηελίαηξνη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπληαγνγξαθνχλ άιια θάξκαθα γηα ηα 

δψα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπο 

ζχκθσλα κε απζηεξνχο θαλφλεο θαη κφλν 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ή ηεο θαιήο 

δηαβίσζεο ησλ δψσλ, θαη, αληίζηνηρα, ε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε 

κπνξεί λα επηηξέπεηαη κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ζπληαγή 

απφ θηελίαηξν θαη έρεη ρνξεγεζεί άδεηα 

απφ ηηο θηεληαηξηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο 

ππάγεηαη ν θηελίαηξνο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ, νη 

θηελίαηξνη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη 

πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο ρξφλνο 

αλακνλήο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε είζνδνο 

επηβιαβψλ θαηαινίπσλ ησλ ελ ιφγσ 

θαξκάθσλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα. 

Αηηηνιφγεζε 

Γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηα επηηξεπφκελα θηεληαηξηθά θάξκαθα. Η ρξήζε θαξκάθσλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο φξνπο. 
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Τξνπνινγία  5 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 20 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(20) Η νδεγία 2010/63/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
15

 θαζνξίδεη δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηζηεκνληθνχο 

ζθνπνχο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο, ηεο κείσζεο θαη ηεο 

βειηίσζεο. Οη θιηληθέο δνθηκέο ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εμαηξνχληαη απφ 

ηελ ελ ιφγσ νδεγία. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

δηεμαγσγή ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ, νη 

νπνίεο παξέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ, πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ πην 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε 

ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ δψσλ, ελψ 

ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ 

πφλν, ηαιαηπσξία ή αγσλία γηα ηα δψα, νη 

νπνίεο ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

νδεγία 2010/63/ΔΔ. 

(20) Η νδεγία 2010/63/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
15

 θαζνξίδεη δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηζηεκνληθνχο 

ζθνπνχο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο, ηεο κείσζεο θαη ηεο 

βειηίσζεο. Οη θιηληθέο δνθηκέο ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εμαηξνχληαη απφ 

ηελ ελ ιφγσ νδεγία. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

δηεμαγσγή ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ, νη 

νπνίεο παξέρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ, πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζνχλ 

ψζηε λα παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ πην 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε 

ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ δψσλ, ελψ 

ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ 

πφλν, ηαιαηπσξία ή αγσλία γηα ηα δψα, νη 

νπνίεο ζα πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

νδεγία 2010/63/ΔΔ. 

__________________ __________________ 

15
 Οδεγία 2010/63/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

22αο επηεκβξίνπ 2010, πεξί πξνζηαζίαο 

ησλ δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο (ΔΔ L 276 ηεο 

20.10.2010, ζ. 33). 

15
 Οδεγία 2010/63/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

22αο επηεκβξίνπ 2010, πεξί πξνζηαζίαο 

ησλ δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο (ΔΔ L 276 ηεο 

20.10.2010, ζ. 33). 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(25) Οη δνθηκαζίεο, νη πξνθιηληθέο κειέηεο 

θαη νη θιηληθέο δνθηκέο απνηεινχλ κηα 

ζεκαληηθή επέλδπζε ηελ νπνία πξέπεη λα 

θάλνπλ νη εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηα αλαγθαία δεδνκέλα κε ηελ 

αίηεζε γηα άδεηα θπθινθνξίαο ή λα 

θαζνξίζνπλ έλα αλψηαην φξην θαηαινίπσλ 

γηα ηηο θαξκαθνινγηθά δξαζηηθέο νπζίεο 

ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ. Η επέλδπζε 

απηή ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ζηφρν 

ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαγθαίσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηελ Έλσζε. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, ηα δεδνκέλα πνπ 

ππνβάιινληαη ζε κηα αξκφδηα αξρή ή ζηνλ 

Οξγαληζκφ ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη 

ψζηε λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιινπο 

αηηνχληεο. Χζηφζν, ε πξνζηαζία απηή ζα 

πξέπεη λα είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε γηα 

λα επηηξέπεηαη ν αληαγσληζκφο. 

(25) Οη δνθηκαζίεο, νη πξνθιηληθέο κειέηεο 

θαη νη θιηληθέο δνθηκέο απνηεινχλ κηα 

ζεκαληηθή επέλδπζε ηελ νπνία πξέπεη λα 

θάλνπλ νη εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηα αλαγθαία δεδνκέλα κε ηελ 

αίηεζε γηα άδεηα θπθινθνξίαο ή λα 

θαζνξίζνπλ έλα αλψηαην φξην θαηαινίπσλ 

γηα ηηο θαξκαθνινγηθά δξαζηηθέο νπζίεο 

ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ. Η επέλδπζε 

απηή ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ζηφρν 

ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα γηα ειάζζνλα είδε 

θαη ηα αληηκηθξνβηαθά, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

αλαγθαίσλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηελ 

Έλσζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα δεδνκέλα 

πνπ ππνβάιινληαη ζε κηα αξκφδηα αξρή ή 

ζηνλ Οξγαληζκφ ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη ψζηε λα κελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιινπο αηηνχληεο. 

Χζηφζν, ε πξνζηαζία απηή ζα πξέπεη λα 

είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε γηα λα 

επηηξέπεηαη ν αληαγσληζκφο. 
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Πξόηαζε θαλνληζκνύ 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(27) Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη δπλεηηθέο 

επηπηψζεηο ελφο πξντφληνο ζην πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηελ πξνθχπηνπζα 

πνζφηεηα θαξκαθεπηηθήο νπζίαο πνπ 

ελδέρεηαη λα θηάζεη ζην πεξηβάιινλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έλα 

ζπζηαηηθφ ελφο θαξκάθνπ γηα ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα άδεηα 

θπθινθνξίαο σο γελφζεκν απνηειεί 

θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, είλαη ζθφπηκν 

λα απαηηνχληαη ζηνηρεία γηα ηηο δπλεηηθέο 

(27) Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη δπλεηηθέο 

επηπηψζεηο ελφο πξντφληνο ζην πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ ηελ πνζφηεηα 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηελ πξνθχπηνπζα 

πνζφηεηα θαξκαθεπηηθήο νπζίαο πνπ 

ελδέρεηαη λα θηάζεη ζην πεξηβάιινλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έλα 

ζπζηαηηθφ ελφο θαξκάθνπ γηα ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα άδεηα 

θπθινθνξίαο σο γελφζεκν απνηειεί 

θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, είλαη ζθφπηκν 

λα απαηηνχληαη ζηνηρεία γηα ηηο δπλεηηθέο 
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επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηε 

δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, νη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα ελψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ελ ιφγσ 

δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλνπλ 

κείσζε ηφζν ηνπ θφζηνπο φζν θαη ησλ 

δνθηκψλ ζε ζπνλδπισηά δψα. 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηε 

δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, νη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα ελψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ελ ιφγσ 

δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλνπλ 

κείσζε ηφζν ηνπ θφζηνπο φζν θαη ησλ 

δνθηκψλ ζε ζπνλδπισηά δψα. Σν 

ζχζηεκα, κε ηελ έσο ηψξα κνξθή ηνπ, 

έρεη νδεγήζεη ζε επηθαιχςεηο δνθηκψλ, 

ζπαηάιε πφξσλ θαη έιιεηςε ελαξκφληζεο 

ησλ εθηηκήζεσλ πεξηβαιινληηθνχ 

θηλδχλνπ. Σν ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο δελ έρεη 

θαηαθέξεη έσο ηψξα λα αληηζηαζκίζεη ηηο 

επηπηψζεηο απηνχ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ 

ελαξκφληζεο. Σνχην ηζρχεη ηδίσο γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ εγθξίζεθαλ 

πξηλ λα ηεζεί ζε ηζρχ ε απαίηεζε γηα 

εθηίκεζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ. 

Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα 

θαζηεξψζεη έλα ζχζηεκα αλαζεψξεζεο 

κε βάζε ηελ εθάζηνηε νπζία γηα ηελ 

εθηίκεζε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

απηψλ ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Σα 

απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλαζεψξεζεο ζα δεκνζηνπνηνχληαη ζηηο 

ιεγφκελεο «κνλνγξαθίεο». 

 

Τξνπνινγία  8 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(33) Η κηθξνβηαθή αληνρή ζηα θάξκαθα 

πνπ πξννξίδνληαη ηφζν γηα αλζξψπηλε φζν 

θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε ζπληζηά έλα 

νινέλα ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πγείαο ζηελ 

Έλσζε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Πνιιέο απφ ηηο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δψα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηνλ άλζξσπν. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο αληηκηθξνβηαθέο 

νπζίεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξφιεςε ή ηελ αληηκεηψπηζε ινηκψμεσλ 

(33) Η κηθξνβηαθή αληνρή ζηα θάξκαθα 

πνπ πξννξίδνληαη ηφζν γηα αλζξψπηλε φζν 

θαη γηα θηεληαηξηθή ρξήζε ζπληζηά έλα 

νινέλα ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πγείαο ζηελ 

Έλσζε θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, 

πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη θνηλή επζχλε 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ παξαγφλησλ. Πνιιέο απφ ηηο 

αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δψα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηνλ άλζξσπν. 
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πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ζάλαην 

ζηνλ άλζξσπν. Γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε 

κηθξνβηαθή αληνρή, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

κηα ζεηξά κέηξσλ. Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί 

φηη ζηηο εηηθέηεο ησλ θηεληαηξηθψλ 
αληηκηθξνβηαθψλ πεξηιακβάλνληαη 

θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη νδεγίεο. 

Η ρξήζε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο 

φξνπο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα 

νξηζκέλα λέα ή θαίξηαο ζεκαζίαο 

αληηκηθξνβηαθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ 

άλζξσπν ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ 

θηεληαηξηθφ ηνκέα. Οη θαλφλεο γηα ηε 

δηαθήκηζε θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ απζηεξφηεξνη, θαη νη 

απαηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ επαξθψο ππφςε ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο αληηκηθξνβηαθέο 

νπζίεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

πξφιεςε ή ηελ αληηκεηψπηζε ινηκψμεσλ 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ζάλαην 

ζηνλ άλζξσπν. Γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε 

κηθξνβηαθή αληνρή, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

κηα ζεηξά κέηξσλ. Υξεηάδεηαη θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη 

ηηο επηπηψζεηο ησλ αληηκηθξνβηαθψλ 

θαξκάθσλ. Πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη 

ηα κέηξα εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηφζν 

ζηνλ αλζξψπηλν φζν θαη ζηνλ δσηθφ 

ηνκέα θαη φηη ζηηο εηηθέηεο ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ πεξηιακβάλνληαη 

θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη νδεγίεο. 

Η ρξήζε πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο 

φξνπο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα 

νξηζκέλα λέα ή θαίξηαο ζεκαζίαο 

αληηκηθξνβηαθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ 

άλζξσπν ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ 

θηεληαηξηθφ ηνκέα. Οη θαλφλεο γηα ηε 

δηαθήκηζε θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ 

ζα πξέπεη λα γίλνπλ απζηεξφηεξνη, θαη νη 

απαηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ επαξθψο ππφςε ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

 

 

Τξνπνινγία  9 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 36 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(36) Η αλάπηπμε λέσλ αληηκηθξνβηαθψλ 

νπζηψλ δελ έρεη ζπκβαδίζεη κε ηελ αχμεζε 

ηεο αληνρήο ζηηο πθηζηάκελεο 

αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο. Με δεδνκέλε ηελ 

πεξηνξηζκέλε θαηλνηνκία σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε λέσλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ, 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ λα δηαηεξείηαη 

γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα. 

(36) Η αλάπηπμε λέσλ αληηκηθξνβηαθψλ 

νπζηψλ δελ έρεη ζπκβαδίζεη κε ηελ αχμεζε 

ηεο αληνρήο ζηηο πθηζηάκελεο 

αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο. Με δεδνκέλε ηελ 

πεξηνξηζκέλε θαηλνηνκία σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε λέσλ αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ, 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ λα δηαηεξείηαη 

γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα. 
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Η ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ ζε 

θηεληαηξηθά θάξκαθα κπνξεί λα επηηαρχλεη 

ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάδνζε αλζεθηηθψλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

ήδε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πθηζηάκελσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα ηε ζεξαπεία 

ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν. Δπνκέλσο, δελ 

ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε θαηάρξεζε 

αληηκηθξνβηαθψλ. 

Η ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ ζε 

θηεληαηξηθά θάξκαθα κπνξεί λα επηηαρχλεη 

ηελ εκθάληζε θαη ηε δηάδνζε αλζεθηηθψλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

ήδε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πθηζηάκελσλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ γηα ηε ζεξαπεία 

ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν. Δπνκέλσο, δελ 

ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε θαηάρξεζε 

αληηκηθξνβηαθψλ. Η πξνιεπηηθή αγσγή κε 

αληηκηθξνβηαθά πξέπεη λα ξπζκηζηεί 

απζηεξφηεξα θαη λα ζπληζηάηαη κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο, ζαθψο θαζνξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηε 

βηναζθάιεηα θαη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο. 

 

Τξνπνινγία  10 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 38 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(38) Η εζθαικέλε ρνξήγεζε θαη ρξήζε 

ελφο αληηκηθξνβηαθνχ απνηειεί θίλδπλν γηα 

ηε δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ. 

Δπνκέλσο, ηα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 

κφλν θαηφπηλ θηεληαηξηθήο ζπληαγήο. Σα 

άηνκα πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπληαγνγξάθεζεο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην 

ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεηήο ρξήζεο 

ησλ αληηκηθξνβηαθψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνληαη, άκεζα ή 

έκκεζα, απφ ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

πξνκήζεηα θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ 

απφ απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο 

ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πνζφηεηα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ δψσλ 

πνπ έρνπλ ππφ ηε θξνληίδα ηνπο. 

(38) Η εζθαικέλε ρνξήγεζε θαη ρξήζε 

ελφο αληηκηθξνβηαθνχ απνηειεί θίλδπλν γηα 

ηε δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ. 

Δπνκέλσο, ηα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 

κφλν θαηφπηλ θηεληαηξηθήο ζπληαγήο. Σα 

άηνκα πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπληαγνγξάθεζεο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην 

ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεηήο ρξήζεο 

ησλ αληηκηθξνβηαθψλ. Οη θηελίαηξνη έρνπλ 

λνκηθή ππνρξέσζε, ε νπνία απνηειεί 

κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο 

ηνπο, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ππεχζπλε 

ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Γελ 

ζα πξέπεη λα επεξεάδνληαη, άκεζα ή 

έκκεζα, απφ ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ. Ο θιάδνο ηεο πγείαο 

ησλ δψσλ θαη νη θηελίαηξνη ζα πξέπεη λα 

πξνσζνχλ απφ θνηλνχ ηελ ππεχζπλε 

ρξήζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνκήζεηα 

θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ απφ απηνχο 

ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο ζα πξέπεη 
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λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πνζφηεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ δψσλ πνπ 

έρνπλ ππφ ηε θξνληίδα ηνπο. 

 

Τξνπνινγία  11 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 38 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (38α) Η ζπλεηή ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ 

είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο. Οη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζπλεηήο ρξήζεο, ηηο νπνίεο 

ζπλέηαμε ε Δπηηξνπή, πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ απφ ηα θξάηε κέιε. 

 

 

Τξνπνινγία  12 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 38 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (38β) Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεηή 

ρξήζε, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα 

γξήγνξεο, αμηφπηζηεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο θηεληαηξηθέο 

δηαγλψζεηο, ηφζν γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

αηηίαο ηεο λφζνπ φζν θαη γηα ηε 

δηεμαγσγή δνθηκψλ επαηζζεζίαο ζε 

αληηβηνηηθά. Απηφ ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

νξζή δηάγλσζε, ζα επηηξέςεη ηελ 

πξνζεισκέλε ζηνλ ζηφρν ρξήζε 

αληηβηνηηθψλ, ελψ ζα απνθεχγεηαη ε 

ρξήζε αληηβηνηηθψλ θαίξηαο ζεκαζίαο 

θαη ζα πεξηνξίδεηαη έηζη ε αλάπηπμε 

αληνρήο ζηα αληηβηνηηθά. Τπάξρεη ζαθήο 

αλάγθε γηα θαηλνηνκία ζην κέιινλ, ηδίσο 

γηα επηηφπηεο δηαγλψζεηο, θαζψο θαη 

αλάγθε πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην αλ ζηνλ 

ηνκέα απηφλ ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε 

ελαξκφληζε ή άιιε ξχζκηζε ζε ελσζηαθφ 
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επίπεδν. 

 

Τξνπνινγία  13 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 40 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(40) Δμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιιεηςε 

επαξθψο ιεπηνκεξψλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

δεδνκέλσλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ πηζαλψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε κέηξσλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε κηθξνβηαθή αληνρή 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζηεί. Χο 

εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπιιέγνληαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο θαη ηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ ζηα δψα, 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ ζε αλζξψπνπο θαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο αλζεθηηθνχο ζηα 

αληηκηθξνβηαθά νξγαληζκνχο πνπ 

εληνπίδνληαη ζε αλζξψπνπο, δψα θαη 

ηξφθηκα. Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά, ζα 

πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαηάιιεινη θαλφλεο 

φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή θαη ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Τπεχζπλα γηα ηε 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηα θξάηε κέιε, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

(40) Δμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιιεηςε 

επαξθψο ιεπηνκεξψλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

δεδνκέλσλ ζε ελσζηαθφ επίπεδν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ πηζαλψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε κέηξσλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε κηθξνβηαθή αληνρή 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζηεί. Χο 

εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπιιέγνληαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο θαη ηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ ζηα δψα, 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

αληηκηθξνβηαθψλ ζε αλζξψπνπο θαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο αλζεθηηθνχο ζηα 

αληηκηθξνβηαθά νξγαληζκνχο πνπ 

εληνπίδνληαη ζε αλζξψπνπο, δψα θαη 

ηξφθηκα. Απαηηνχληαη θαιχηεξα δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν, ηνλ 

ηφπν θαη ηνλ ιφγν ρξήζεο ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζα πξέπεη λα 

ρσξίδνληαη αλά αληηκηθξνβηαθφ, είδνο 

δψνπ θαη λφζν ή ινίκσμε γηα ηελ νπνία 

ρνξεγείηαη ε αγσγή.  Γηα λα δηαζθαιηζηεί 

φηη νη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά, ζα 

πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαηάιιεινη θαλφλεο 

φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή θαη ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Τπεχζπλα γηα ηε 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηα θξάηε κέιε, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 
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Αηηηνιφγεζε 

Βαζίδεηαη ζην ςήθηζκα ηεο Δπηηξνπήο Γεσξγίαο ζρεηηθά κε ηελ αληνρή ζηα αληηβηνηηθά, πνπ 

εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηηο 12 Μαΐνπ 2011. 

 

Τξνπνινγία  14 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 40 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (40α) Η εκπνξηθή επαηζζεζία δελ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο δηθαηνινγία 

γηα ηελ άξλεζε πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ 

ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρεκηθέο 

νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζψκα ηνπο, 

θαζψο θαη ηα ζψκαηα άιισλ κε 

ζηνρεπφκελσλ εηδψλ ζην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

ε κέγηζηε δηαθάλεηα, κε παξάιιειε 

πξνζηαζία ησλ πην επαίζζεησλ εκπνξηθά 

πιεξνθνξηψλ. 

Αηηηνιφγεζε 

Μπνξεί λα βξεζεί ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν ζηφρσλ. 

 

Τξνπνινγία  15 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 49 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(49) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ή απφ ηε 

ζθνπηά ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο 

ησλ δψσλ, είλαη απαξαίηεην ηα δεδνκέλα 

αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο λα 

ζπκπιεξψλνληαη κε ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία κεηά ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο 

ζηελ αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

επηβιεζεί ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ε ππνρξέσζε δηεμαγσγήο 

(49) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, είλαη 

απαξαίηεην, απφ ηε ζθνπηά ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ ή απφ 

πεξηβαιινληηθή άπνςε, ηα δεδνκέλα 

αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο λα 

ζπκπιεξψλνληαη κε ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία κεηά ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο 

ζηελ αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα 

επηβιεζεί ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ε ππνρξέσζε δηεμαγσγήο 
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κειεηψλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. κειεηψλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

 

 

Τξνπνινγία  16 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 50 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(50) Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ ελζσκάησζε 

πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ζηελ Έλσζε. Απηή ε βάζε 

δεδνκέλσλ ζα βειηηψζεη ηελ αλίρλεπζε 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, ελψ επηπιένλ 

ζα επηηξέςεη θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 

εξγαζίαο ζε ζέκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ. 

(50) Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ ελζσκάησζε 

πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα 

θπθινθνξίαο ζηελ Έλσζε. Απηή ε βάζε 

δεδνκέλσλ ζα βειηηψζεη ηελ αλίρλεπζε 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, ελψ επηπιένλ 

ζα επηηξέςεη θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 

εξγαζίαο ζε ζέκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ θαη άιισλ 

ελδηαθεξφκελσλ αξρψλ φπσο νξγαληζκψλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

αξρψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζε 

εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν. 

Αηηηνιφγεζε 

Φξεηαδφκαζηε κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, γηα 

παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαξξνή 

αλζεθηηθψλ βαθηεξίσλ ζην έδαθνο θαη ζην λεξφ. 

 

Τξνπνινγία  17 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 56 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(56) Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε δηάζεζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζην θνηλφ ζα 

πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλνη εληφο ηεο 

Έλσζεο. Η δηάζεζε θηεληαηξηθψλ 

(56) Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηε δηάζεζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζην θνηλφ ζα 

πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλνη εληφο ηεο 

Έλσζεο. Η δηάζεζε θηεληαηξηθψλ 
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θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή άδεηα 

απφ ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλα. Σαπηφρξνλα, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ζηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ζηελ Έλσζε, νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα γηα ηε 

δηάζεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πσινχλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θηεληαηξηθά θάξκαθα κε ή 

ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή ζε αγνξαζηέο ζε 

άιια θξάηε κέιε. 

θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ 

πξφζσπα, ελδερνκέλσο απφ θηεληάηξνπο, 

πνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή άδεηα απφ ην 

θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλα. Σαπηφρξνλα, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ζηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ζηελ Έλσζε, νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα γηα ηε 

δηάζεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πσινχλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θηεληαηξηθά θάξκαθα κε ή 

ρσξίο ηαηξηθή ζπληαγή ζε αγνξαζηέο ζε 

άιια θξάηε κέιε. 

 

Τξνπνινγία  18 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 56 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (56α) Οπνηαδήπνηε απαγφξεπζε ηεο 

ρνξήγεζεο θαξκάθσλ απφ θηεληάηξνπο 

ζα κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη αδχλαηε γηα 

νξηζκέλα θξάηε κέιε ηε δηαηήξεζε ελφο 

δηθηχνπ θηεληάηξσλ γηα νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηά ηνπο. Μηα ηέηνηα θάιπςε ηεο 

επηθξάηεηαο έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επηδεκηνινγηθήο επνπηείαο 

πςεινχ επηπέδνπ γηα ππάξρνπζεο ή 

αλαδπφκελεο λφζνπο. 

 

Τξνπνινγία  19 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 56 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (56β) Η απνζχλδεζε ηεο ζπληαγήο απφ ηε 

ρνξήγεζε δελ πεξηνξίδεη ηελ θαηαλάισζε 

αληηβηνηηθψλ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα θξάηε κέιε φπνπ 

παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 
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αληηβηνηηθψλ είλαη εθείλα ζηα νπνία ε 

απνζχλδεζε πθίζηαηαη ήδε, ελψ 

αληίζεηα, ηα θξάηε κέιε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε 

ζηελ θαηαλάισζε είλαη εθείλα ζηα νπνία 

ε ζπληαγή εμαθνινπζεί λα είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ρνξήγεζε.  

Αηηηνιφγεζε 

Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ, «Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA 

countries in 2012» 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/10/WC500175671.pdf 

 

 

Τξνπνινγία  20 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 58 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (58α) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη, αθνχ 

ελεκεξψζνπλ ηελ Δπηηξνπή, λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ απζηεξφηεξνπο 

φξνπο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, 

ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

ελ ιφγσ φξνη είλαη αλάινγνη ηνπ θηλδχλνπ 

θαη δελ πεξηνξίδνπλ αδηθαηνιφγεηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 

Τξνπνινγία  21 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 62 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(62) Όηαλ έλα θάξκαθν έρεη εγθξηζεί ζε 

έλα θξάηνο κέινο θαη ζπληαγνγξαθείηαη 

ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο απφ αζθνχληα 

λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλν επάγγεικα 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ησλ δψσλ γηα 

(62) Όηαλ έλα θάξκαθν έρεη εγθξηζεί ζε 

έλα θξάηνο κέινο θαη ζπληαγνγξαθείηαη 

ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο απφ θηελίαηξν 

γηα κεκνλσκέλν δψν ή νκάδα δψσλ, ζα 

πξέπεη θαηαξρήλ λα είλαη δπλαηή ε 
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κεκνλσκέλν δψν ή νκάδα δψσλ, ζα πξέπεη 

θαηαξρήλ λα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε 

ηεο ελ ιφγσ θηεληαηξηθήο ζπληαγήο θαη ε 

ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ απηνχ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο. Η εμάιεηςε ησλ 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ 

γηα ηελ αλαγλψξηζε απηή δελ ζα πξέπεη λα 

ζίγεη ηπρφλ επαγγεικαηηθά ή δενληνινγηθά 

θαζήθνληα ηα νπνία ππνρξεψλνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ λα αξλνχληαη ηε 

ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ νξίδεηαη ζηε 

ζπληαγή. 

αλαγλψξηζε ηεο ελ ιφγσ θηεληαηξηθήο 

ζπληαγήο θαη ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ 

απηνχ ζε άιιν θξάηνο κέινο. Η εμάιεηςε 

ησλ θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

εκπνδίσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε απηή δελ ζα 

πξέπεη λα ζίγεη ηπρφλ επαγγεικαηηθά ή 

δενληνινγηθά θαζήθνληα ηα νπνία 

ππνρξεψλνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ λα 

αξλνχληαη ηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ 

νξίδεηαη ζηε ζπληαγή. 

 

Τξνπνινγία  22 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 65 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(65) Η επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο κέζσ ειέγρσλ είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ θαλνληζκνχ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. πλεπψο, νη αξκφδηεο αξρέο 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζεσξήζεηο 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, δηαλνκήο 

θαη ρξήζεο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, 

νη αξρέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα πξαγκαηνπνηνχλ αηθληδηαζηηθέο 

επηζεσξήζεηο. 

(65) Η επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο κέζσ ειέγρσλ είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ θαλνληζκνχ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. πλεπψο, νη αξκφδηεο αξρέο 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζεσξήζεηο 

ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, δηαλνκήο 

θαη ρξήζεο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

θαη λα δεκνζηεχνπλ εηήζηεο εθζέζεηο 

ειέγρνπ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, 

νη αξρέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αηθληδηαζηηθψλ 

επηζεσξήζεσλ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε. 

 

Τξνπνινγία  23 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Αηηηνινγηθή ζθέςε 67 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(67) ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αδπλακίεο 

ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ θξαηψλ κειψλ 

κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εκθάληζε θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία, 

ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ην πεξηβάιινλ. 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί κηα ελαξκνληζκέλε 

πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο επηζεσξήζεηο 

ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε, ε Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγεί 

ειέγρνπο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

(67) ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αδπλακίεο 

ζην ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ θξαηψλ κειψλ 

κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εκθάληζε θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία, 

ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ην πεξηβάιινλ. Η 

Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη κηα 

ελαξκνληζκέλε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο 

επηζεσξήζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε θαη 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγεί 

ειέγρνπο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

 

Τξνπνινγία  24 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1α. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ απζηεξφηεξνπο φξνπο, πνπ 

δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο 

πγείαο, πγείαο ησλ δψσλ θαη πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηε ρξήζε θαη ηε 

ιηαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη ελ ιφγσ φξνη είλαη αλάινγνη ηνπ 

θηλδχλνπ θαη δελ πεξηνξίδνπλ 

αδηθαηνιφγεηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο.  

 

Τξνπνινγία  25 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 1 – παξάγξαθνο 1 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1β. Σα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1a θνηλνπνηνχληαη ζηελ 
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Δπηηξνπή. 

 

Τξνπνινγία  26 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 2 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Δθηφο απφ ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1, ην θεθάιαην VI ηζρχεη 

επίζεο γηα ηηο δξαζηηθέο νπζίεο, ηα 

ελδηάκεζα πξντφληα θαη ηα έθδνρα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αξρηθά πιηθά ζε 

θηεληαηξηθά θάξκαθα. 

2. Δθηφο απφ ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1, ην θεθάιαην VI ηζρχεη 

επίζεο γηα ηα ελδηάκεζα πξντφληα θαη ηηο 

δξαζηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο αξρηθά πιηθά ζε θηεληαηξηθά θάξκαθα. 

 

Τξνπνινγία  27 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – εδάθην 1 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) ζθνπφο ηνπ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ή 

λα ρνξεγεζεί ζε δψα κε ζηφρν είηε ηελ 

απνθαηάζηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε 

θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ άζθεζε 

θαξκαθνινγηθήο, αλνζνινγηθήο ή 

κεηαβνιηθήο δξάζεο, είηε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθήο δηάγλσζεο· 

β) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα 

ρνξεγεζεί ζε δψα κε ζηφρν είηε ηελ 

απνθαηάζηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε 

θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ άζθεζε 

θαξκαθνινγηθήο, αλνζνινγηθήο ή 

κεηαβνιηθήο δξάζεο, είηε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθήο δηάγλσζεο· 

 

Τξνπνινγία  28 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – εδάθην 1 – ζηνηρείν γ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

γ) ζθνπφο ηνπ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

επζαλαζία δψσλ· 

γ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

επζαλαζία δψσλ 

Αηηηνιφγεζε 

Ο νξηζκφο ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ηδίσο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ ππαξρφλησλ θαξκάθσλ. Υπάξρεη ζψκα απνθάζεσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζε δχν «ζθέιε», εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην θαιχπηεη 

θάξκαθα «σο εθ ηεο παξνπζηάζεσο» θαη ην δεχηεξν θάξκαθα «σο εθ ηεο ιεηηνπξγίαο». Η 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθή εξκελεία θαη, επνκέλσο, ζε 

απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο, φπσο π.ρ. αλαηαμηλφκεζε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ. 

 

Τξνπνινγία  29 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 8 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(8) «κηθξνβηαθή αληνρή»: ε ηθαλφηεηα 

κηθξννξγαληζκψλ λα επηβηψζνπλ ή λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζε ζπγθέληξσζε 

αληηκηθξνβηαθνχ παξάγνληα ε νπνία 

θαλνληθά είλαη ηθαλή λα αλαζηείιεη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ κηθξννξγαληζκψλ ηνπ 

ίδηνπ είδνπο ή λα επηθέξεη ην ζάλαηφ ηνπο· 

(8) «κηθξνβηαθή αληνρή»: ε ηθαλφηεηα 

κηθξννξγαληζκψλ λα επηβηψζνπλ ή λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη ζε ζπγθέληξσζε 

αληηκηθξνβηαθνχ παξάγνληα ε νπνία 

θαλνληθά είλαη ηθαλή λα αλαζηείιεη ηελ 

αχμεζε κηθξννξγαληζκψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο 

ή λα επηθέξεη ην ζάλαηφ ηνπο· 

 

Τξνπνινγία  30 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 8 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (8α) «αληηκηθξνβηαθφ»: θάζε ρεκηθή 

έλσζε κε άκεζε δξάζε ζε 

κηθξννξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ζεξαπεία ή πξφιεςε ινηκψμεσλ. ηα 

αληηκηθξνβηαθά πεξηιακβάλνληαη ηα 

αληηβαθηεξηδηαθά, ηα αληηηθά, ηα 

αληηκπθεηηαθά θαη ηα αληηπξσηνδσηθά· 

ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ σο 

αληηκηθξνβηαθή νπζία λνείηαη ε 

αληηβαθηεξηδηαθή δξαζηηθή νπζία· 

Αηηηνιφγεζε 

Πξαθηηθφο νξηζκφο πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ πιαηθφξκα πνιιαπιψλ ελδηαθεξφλησλ Epruma, ε 

νπνία εθπξνζσπεί θηεληάηξνπο, θηελνηξφθνπο θαη παξαζθεπαζηέο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

Θα πξέπεη λα θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλα ηηο αληηβαθηεξηδηαθέο δξαζηηθέο νπζίεο θαη ηελ αλάγθε 

πεξηνξηζκνχ ηεο αληνρήο ησλ βαθηεξίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δψα ζηα αληηβηνηηθά. 
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Τξνπνινγία  31 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 8 β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (8β) «αληηπαξαζηηηθφ»: θαξκαθεπηηθφ 

πξντφλ ή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε παξαζηηηθψλ λφζσλ 

πνπ πξνθαινχληαη απφ δηάθνξεο αηηίεο· 

Αηηηνιφγεζε 

Τα αληηπαξαζηηηθά θάξκαθα αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60% ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ πσινχληαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 

Τξνπνινγία  32 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 8 γ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (8γ) «αληηβαθηεξηδηαθφ»: θάζε ρεκηθή 

έλσζε κε άκεζε δξάζε ζε βαθηήξηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξαπεία ή πξφιεςε 

ινηκψμεσλ. 

Αηηηνιφγεζε 

Πξαθηηθφο νξηζκφο πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ πιαηθφξκα πνιιαπιψλ ελδηαθεξφλησλ Epruma, ε 

νπνία εθπξνζσπεί θηεληάηξνπο, θηελνηξφθνπο θαη παξαζθεπαζηέο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

 

Τξνπνινγία  33 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 11 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(11) «ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ»: 

αμηνιφγεζε ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αθφινπζνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

(11) «ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ»: 

αμηνιφγεζε ησλ ζεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ 

επηδξάζεσλ ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ 

ζε ζρέζε κε ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο 
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ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο: πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ 

πξντφληνο: 

Αηηηνιφγεζε 

Η πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο εηζάγεη κία επξχηεξε εξκελεία ησλ νθειψλ ε νπνία κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ εξκελεία ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ γηα νξηζκέλα πξντφληα, 

γηα παξάδεηγκα ηα αληηκηθξνβηαθά, φπνπ ηα νθέιε κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο 

θαη ζε δσνηερληθέο παξακέηξνπο, φπσο ηε βειηησκέλε παξαγσγηθφηεηα, πξάγκα πνπ αληηηίζεηαη 

ζηηο θηινδνμίεο ηεο πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηε κηθξνβηαθή αληνρή. Πξνηείλεηαη 

επνκέλσο λα νξηζηνχλ ηα νθέιε σο «ζεξαπεπηηθά νθέιε». 

 

Τξνπνινγία  34 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 20 – ζηνηρείν β 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα είδε δψσλ εθηφο απφ βννεηδή, 

πξφβαηα, ρνίξνπο, θνηφπνπια, ζθχινπο θαη 

γάηεο· 

β) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα είδε δψσλ εθηφο απφ βννεηδή, πξφβαηα 

πνπ εθηξέθνληαη γηα ην θξέαο ηνπο, 

ρνίξνπο, θνηφπνπια, ζθχινπο θαη γάηεο· 

 

Τξνπνινγία  35 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 20 – ζηνηρείν β α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 βα) θηεληαηξηθά θάξκαθα πξννξηδφκελα 

γηα είδε δψσλ ησλ νπνίσλ ν εζληθφο 

πιεζπζκφο δελ είλαη αξθεηά κεγάινο 

ψζηε ην θφζηνο ηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο λα απνζβεζηεί ζηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 34. 

Αηηηνιφγεζε 

Ο αξηζκφο ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν. 
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Τξνπνινγία  36 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 21 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(21) «θαξκαθνεπαγξχπλεζε»: ε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη 

δηεξεχλεζεο ησλ αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ· 

(21) «θαξκαθνεπαγξχπλεζε»: ε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη 

δηεξεχλεζεο επηζηεκνληθψλ, ειεγθηηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά 

κε ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλαθνξά, ηελ 

εθηίκεζε, ηελ θαηαλφεζε, ηελ απνηξνπή 

θαη ηελ θνηλνπνίεζε αλεπηζχκεησλ 

ζπκβάλησλ, πνπ πεξηιακβάλεη δηαξθή 

αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδχλνπ 

ζε θηεληαηξηθά θάξκαθα· 

Αηηηνιφγεζε 

Η πξφηαζε νξηζκνχ εζηηάδεη κφλν ζηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη δηεξεχλεζεο 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. Η θαξκαθνεπαγξχπλεζε πξέπεη λα νξηζηεί επξχηεξα, θαζψο ε 

παξαθνινχζεζε θαη δηεξεχλεζε αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ πξέπεη λα κεηνπζησζεί ζε κέηξα γηα 

λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ παξακέλεη ζεηηθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ελφο πξντφληνο. Τνχην έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ε ζρέζε νθέινπο-

θηλδχλνπ έρεη ηελ ηάζε λα αιιάδεη κε ηελ παξφδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο ηα αληηκηθξνβηαθά ή ηα 

αληηπαξαζηηηθά θάξκαθα. 

 

Τξνπνινγία  37 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 24 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(24) «θηεληαηξηθή ζπληαγή»: θάζε 

ζπληαγή θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πνπ 

ρνξεγείηαη απφ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν 

επαγγεικαηία ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν 

εζληθφ δίθαην· 

(24) «θηεληαηξηθή ζπληαγή»: θάζε 

ζπληαγή θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πνπ 

ρνξεγείηαη απφ θηελίαηξν ή άιινλ εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλν επαγγεικαηία ζχκθσλα 

κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην· 

 

Τξνπνινγία  38 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 α (λέν) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (27α) «ππεχζπλε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ»: ε εμαζθάιηζε νξζψλ 

θηεληαηξηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ 

πξαθηηθψλ φπσο κέηξα βηνπξνθχιαμεο 

πνπ απνζθνπνχλ λα δηαηεξήζνπλ νκάδεο 

δψσλ πγηείο ή λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

εμάπισζε λφζσλ ζηνλ δσηθφ πιεζπζκφ, 

θαζψο επίζεο ε αλαδήηεζε θηεληαηξηθψλ 

ζπκβνπιψλ, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

εκβνιηαζκνχ θαη νδεγηψλ 

ζπληαγνγξάθεζεο, θαη ε δηαζθάιηζε 

θαιήο πγηεηλήο, θαηάιιειεο δηαηξνθήο 

θαη ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο 

θαη ηεο θαιήο δηαβίσζεο· 

Αηηηνιφγεζε 

Πξαθηηθφο νξηζκφο πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ πιαηθφξκα πνιιαπιψλ ελδηαθεξφλησλ Epruma, ε 

νπνία εθπξνζσπεί θηεληάηξνπο, θηελνηξφθνπο θαη παξαζθεπαζηέο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  39 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (27β) «νλνκαζία ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ»: ε νλνκαζία πνπ κπνξεί λα 

είλαη είηε επηλνεκέλε, αιιά ρσξίο λα 

ππάξρεη ελδερφκελν ζχγρπζεο κε ηελ 

θνηλή νλνκαζία, είηε θνηλή ή 

επηζηεκνληθή νλνκαζία ζπλνδεπφκελε 

απφ έλα ζήκα ή ηελ επσλπκία ηνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Αηηηνιφγεζε 

Η νλνκαζία ηνπ θαξκάθνπ δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηε ξχζκηζε ηέηνησλ πξντφλησλ θαη δελ 

έρεη ζεκαζία κφλν γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο αιιά επεξεάδεη θαη ηελ αζθαιή 

θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ, ηδίσο δε ζην πιαίζην αληαγσληζκνχ κεηαμχ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ. Η λνκνζεζία πξέπεη λα πξνβιέπεη ξεηά φηη νη επηλνεκέλεο νλνκαζίεο πξντφλησλ 

είλαη ηέηνηεο ψζηε λα κελ ππάξρεη ελδερφκελν ζχγρπζεο κε ηηο θνηλέο νλνκαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζπζηαηηθά ησλ πξντφλησλ. 
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Τξνπνινγία  40 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 γ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (27γ) «νξζή δσνηερλία»: ε δηαρείξηζε θαη 

θξνληίδα δψσλ εθκεηάιιεπζεο απφ 

αλζξψπνπο κε ζηφρν ην θέξδνο θαη 

παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη 

ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ απηψλ, 

κε ηελ ηήξεζε θαη θάιπςε ησλ εηδηθψλ 

αλαγθψλ θάζε είδνπο θαη κε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ 

ηεο αλάγθεο γηα ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ· 

Αηηηνιφγεζε 

Πξαθηηθφο νξηζκφο πνπ βαζίδεηαη ζε πξνηάζεηο ηεο πιαηθφξκαο πνιιαπιψλ ελδηαθεξφλησλ 

Epruma, ε νπνία εθπξνζσπεί θηεληάηξνπο, θηελνηξφθνπο θαη παξαζθεπαζηέο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  41 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 δ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (27δ) «ρνλδξηθή πψιεζε»: φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηε 

ρνξήγεζε, δηαηήξεζε, δηάζεζε ή 

εμαγσγή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, είηε 

έλαληη πιεξσκήο είηε δσξεάλ, εθηφο απφ 

ηε ιηαληθή δηάζεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο αζθνχληαη κε ηνπο παξαζθεπαζηέο 

ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, ηνπο 

εηζαγσγείο, άιινπο ρνλδξεκπφξνπο ή κε 

ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη πξφζσπα πνπ 

έρνπλ άδεηα ή είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα 

δηαζέηνπλ θάξκαθα ζην θνηλφ ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία· 
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Αηηηνιφγεζε 

Φάξηλ ζαθήλεηαο θαη πξνβιεςηκφηεηαο ν λένο θαλνληζκφο πξέπεη λα νξίδεη ζαθψο ηη ζεκαίλεη 

ρνλδξηθή πψιεζε. Φσξίο νξηζκφ ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο ζα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν γηα ην 

θξάηνο κέινο λα δηεμαγάγεη νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ θαη λα θαηαπνιεκήζεη 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  42 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ε (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (27ε) «ζεξαπεπηηθή αγσγή»: αγσγή πνπ 

ρνξεγείηαη ζε άξξσζην δψν ή ζε νκάδα 

δψσλ, αθνχ έρεη γίλεη δηάγλσζε ηεο 

λφζνπ ή ηεο ινίκσμεο· 

Αηηηνιφγεζε 

Πξαθηηθφο νξηζκφο πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ πιαηθφξκα πνιιαπιψλ ελδηαθεξφλησλ Epruma, ε 

νπνία εθπξνζσπεί θηεληάηξνπο, θηελνηξφθνπο θαη παξαζθεπαζηέο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  43 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ζη (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (27ζη) «πξφκεηγκα γηα θαξκαθνχρεο 

δσνηξνθέο»: θάζε θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

εθ ησλ πξνηέξσλ παξαζθεπαζκέλν κε 

ζθνπφ ηε κεηαγελέζηεξε παξαζθεπή 

θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2015/… 

(Φαξκαθνχρεο δσνηξνθέο). 

Αηηηνιφγεζε 

Οη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη ηηο θαξκαθνχρεο δσνηξνθέο πξέπεη λα 

αιιεινζπλδένληαη θαηαιιήισο. Τα αληηκηθξνβηαθά είλαη ε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία 

θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζσ θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ. Η λνκνζεζία γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη λα απαηηεί ζαθψο λα εγθξίλνληαη κφλν θαξκαθνχρα πξνκείγκαηα 

γηα ηελ ελ ζπλερεία παξαγσγή θαξκαθνχρσλ δσνηξνθψλ. 
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Τξνπνινγία  44 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 δ (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (27δ) «αγσγή ειέγρνπ (κεηαθχιαμε)»: 

αγσγή πνπ ρνξεγείηαη ζε νκάδα δψσλ 

κεηά απφ ηε δηάγλσζε θιηληθήο λφζνπ ζε 

κέξνο ηεο νκάδαο, κε ζηφρν ηε ζεξαπεία 

ησλ θιηληθά άξξσζησλ δψσλ θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο δηάδνζεο ηεο λφζνπ ζε δψα 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή θαη 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν κφιπλζεο, θαη ηα 

νπνία κπνξεί λα έρνπλ ήδε κνιπλζεί 

ππνθιηληθά· ε εκθάληζε ηέηνηαο λφζνπ 

ζηελ νκάδα ησλ δψσλ βεβαηψλεηαη πξηλ 

απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο· 

 

 

Τξνπνινγία  45 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 4 – παξάγξαθνο 1 – ζεκείν 27 ε (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 (27ε) «πξνιεπηηθή αγσγή (πξνθχιαμε)»: 

αγσγή πνπ ρνξεγείηαη ζε δψν ή νκάδα 

δψσλ πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ 

θιηληθψλ ζπκπησκάησλ λφζνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί ε εκθάληζε 

ηεο λφζνπ ή ηεο ινίκσμεο. 

Αηηηνιφγεζε 

Πξαθηηθφο νξηζκφο πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ πιαηθφξκα πνιιαπιψλ ελδηαθεξφλησλ Epruma, ε 

νπνία εθπξνζσπεί θηεληάηξνπο, θηελνηξφθνπο θαη παξαζθεπαζηέο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  46 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 5 – παξάγξαθνο 2 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Μηα άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ηζρχεη γηα 

απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. Μηα άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ηζρχεη γηα 

απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, εθηφο αλ 

εληνπίδνληαη θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα 

πγεία, ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή 

ππάξρνπλ λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ 

αηηηνινγνχλ επαλαμηνιφγεζε. 

 

Τξνπνινγία  47 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 5 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Όηαλ έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν πνπ 

είρε εγθξηζεί ζην παξειζφλ απνπζηάδεη 

απφ ηελ αγνξά θξάηνπο κέινπο γηα 

πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ πέληε 

ζπλερφκελσλ εηψλ, ε άδεηα πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί γηα ην θάξκαθν απηφ παχεη λα 

ηζρχεη. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα 

ιφγνπο πγείαο ησλ αλζξψπσλ ή ησλ 

δψσλ, ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα παξέρεη 

εμαηξέζεηο απφ ηελ παξάγξαθν (2). Οη 

εμαηξέζεηο απηέο αηηηνινγνχληαη δεφλησο. 

 

 

Τξνπνινγία  48 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 6 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

κνξθφηππνη πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ 

3. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ εληαίαο 

ειεθηξνληθήο πχιεο. Γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηελ 

απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία ή ηε 
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Οξγαληζκφ. δηαδηθαζία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη κνξθφηππνη πνπ 

δηαηίζεληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

Αηηηνιφγεζε 

Φξεηάδεηαη πεξαηηέξσ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί πεξηζζφηεξν 

ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία, θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε δηαζεζηκφηεηα θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

 

Τξνπνινγία  49 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 7 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηνπο άκεζνπο ή 

έκκεζνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη γηα ηε 

δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ ε 

ρξήζε ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ ζηα δψα, 

α) ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηνπο άκεζνπο ή 

έκκεζνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη γηα ηε 

δεκφζηα πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ ή ην 

πεξηβάιινλ ε ρξήζε ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζηα δψα, 

Αηηηνιφγεζε 

Φξεηαδφκαζηε κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, γηα 

παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαξξνή 

αλζεθηηθψλ βαθηεξίσλ ζην έδαθνο θαη ζην λεξφ. 

 

Τξνπνινγία  50 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 7 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα άκβιπλζεο 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ ιακβάλνληαη κε ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ. 

β) πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα άκβιπλζεο 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ ιακβάλνληαη κε ζηφρν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππνδείμεσλ 

ζρεηηθά κε ηε κε ρξήζε ηνπ πξντφληνο σο 

ζπλήζνπο κέηξνπ πξνθχιαμεο ή 

κεηαθχιαμεο ζε δψα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ηε κε 
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ρξήζε ηνπ ζε νκαδηθέο αγσγέο 

πξνθχιαμεο φηαλ δελ έρεη δηαγλσζζεί 

λφζνο. 

 

Τξνπνινγία  51 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 7 – παξάγξαθνο 5 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 5α. Καηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα 

αλαλέσζε, πξνζηίζεηαη ζηνλ θάθειν, απφ 

ηνλ αηηνχληα, επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία 

δηαζέζηκε ζην θνηλφ θαη αμηνινγεζείζα 

απφ νκνηίκνπο, ζρεηηθά κε ηε δξαζηηθή 

θαξκαθεπηηθή νπζία θαη ηνπο ζρεηηθνχο 

κεηαβνιίηεο ηεο φζνλ αθνξά παξελέξγεηεο 

γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ην πεξηβάιινλ 

θαη γηα κε ζηνρεπφκελα είδε, ε νπνία έρεη 

δεκνζηεπζεί θαηά ηα ηειεπηαία 10 έηε 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

θαθέινπ. 

 

 

Τξνπνινγία  52 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 8 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν α α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 αα) ην ππφ δνθηκή πξντφλ είλαη κε 

εγθεθξηκέλν θηεληαηξηθφ θάξκαθν θαη 

ηεξείηαη ν ρξφλνο αλακνλήο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνλ θηελίαηξν ζχκθσλα κε ην άξζξν 

117, ή 

Αηηηνιφγεζε 

Πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί πεξαηηέξσ ε αλάπηπμε λέσλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, πξέπεη λα 

θαηαζηνχλ δπλαηέο νη θιηληθέο δνθηκέο πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε εγθξηζεί, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη αληίζηνηρνη ρξφλνη αλακνλήο νχησο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

πγεηνλνκηθνί θίλδπλνη. 
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Τξνπνινγία  53 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 8 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν α β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 αβ) ην ππφ δνθηκή πξντφλ είλαη κε 

εγθεθξηκέλν θηεληαηξηθφ θάξκαθν, φιεο 

νη θαξκαθνινγηθέο δξαζηηθέο νπζίεο 

έρνπλ αλψηαην φξην θαηαινίπσλ θαη 

ηεξείηαη ν ρξφλνο αλακνλήο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνλ θηελίαηξν ζχκθσλα κε ην άξζξν 

117, ή 

Αηηηνιφγεζε 

Όιεο νη θαξκαθνινγηθέο δξαζηηθέο νπζίεο ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα έρνπλ αλψηαην φξην 

θαηαινίπσλ γηα λα κπνξεί ν θηελίαηξνο λα θαζνξίζεη ηνλ ρξφλν αλακνλήο πνπ ζα απνηξέπεη 

θάζε θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Τξνπνινγία  54 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 8 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν β α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 βα) γηα ην ππφ δνθηκή πξντφλ έρεη 

θαζνξηζηεί πξνζσξηλφ αλψηαην φξην 

θαηαινίπσλ . 

Αηηηνιφγεζε 

Μέρξη ζηηγκήο ε εκπνξηθή δηαθίλεζε δψσλ εθηξνθήο θαη ησλ πξνεξρφκελσλ απφ απηά 

πξντφλησλ είλαη δπλαηή κεηά ηε δηελέξγεηα δνθηκψλ κε βάζε πξνζσξηλά ΑΟΚ. Απηή ε 

δπλαηφηεηα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαηεξεζεί. 

 

Τξνπνινγία  55 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 8 – παξάγξαθνο 6 α (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 6α. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θιηληθήο 

δνθηκήο εηδνπνηεί ηελ αξκφδηα αξρή γηα 

νπνηαδήπνηε ζνβαξά αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα θαη φιεο νη αλζξψπηλεο 

αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο θνηλνπνηνχληαη 

ακέζσο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ην 

αξγφηεξν 15 εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Αηηηνιφγεζε 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη αξκφδηεο αξρέο λα ελεκεξψλνληαη δεφλησο θαη ακέζσο ζρεηηθά κε ζνβαξά 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα θαη αλζξψπηλεο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο, ψζηε λα εμεηάδεηαη αλ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα ή αλ είλαη απαξαίηεην λα αλαζηαιεί ε θιηληθή δνθηκή. 

 

Τξνπνινγία  56 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 9 – παξάγξαθνο 1 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Η ζηνηρεηψδεο ζπζθεπαζία ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πεξηιακβάλεη 

κφλν ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

1. Η ζηνηρεηψδεο ζπζθεπαζία ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

Αηηηνιφγεζε 

Τα κεγέζε ηεο ζπζθεπαζίαο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαιχπηνπλ επξχ θάζκα, ην νπνίν κπνξεί 

γηα παξάδεηγκα λα θπκαίλεηαη απφ κηθξά θηαιίδηα ησλ 10 ml έσο κεγάινπο ζάθνπο ησλ 10 ή 25 

kg. Οξηζκέλεο εηηθέηεο έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε επηθάλεηα απφ άιιεο θαη κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ 

απεπζείαο ζην θνηλφ ρσξίο ζπληαγή είλαη ίζσο ζεκαληηθφ λα πεξηιεθζνχλ πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζηε ζηνηρεηψδε ζπζθεπαζία. 

 

Τξνπνινγία  57 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 9 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 δ α) γξακκσηφ θψδηθα ν νπνίνο 
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πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ζηνηρεία 

α) έσο δ), θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ 

επαλάγλσζηε ειεθηξνληθή παξνπζίαζε 

απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ θχιινπ νδεγηψλ 

ρξήζεο, ζε φιεο ηηο γιψζζεο ζηνλ ηφπν 

ζεξαπείαο, θαζψο θαη ηε δηάζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ γηα άιια ζπζηήκαηα 

ηεθκεξίσζεο κέζσ ηππνπνηεκέλσλ 

δηεπαθψλ· 

Αηηηνιφγεζε 

Ο θαλνληζκφο πξέπεη λα αμηνπνηεί φιεο ηηο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάζεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα θαηά ηξφπν θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ζηελ 

αληίζηνηρε γιψζζα. Τνχην κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί κε ηνλ γξακκσηφ θψδηθα ζηε ζηνηρεηψδε 

ζπζθεπαζία. 

 

Τξνπνινγία  58 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 10 – παξάγξαθνο 1 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Η εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πεξηιακβάλεη 

κφλν ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

1. Η εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

Αηηηνιφγεζε 

Οη ειάρηζηεο ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμσηεξηθή 

ζπζθεπαζία θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πξέπεη λα θαζνξίδνληαη λνκνζεηηθά.  Τν κέγεζνο ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ κηθξά θηαιίδηα ησλ 10 ml έσο κεγάινπο 

ζάθνπο ησλ 5, 10 ή 25 kg.  Οξηζκέλα πξντφληα έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξν ρψξν ζηελ εμσηεξηθή 

ηνπο ζπζθεπαζία απφ άιια θαη κπνξνχλ λα ρσξέζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  Γηα πξντφληα 

πνπ δηαηίζεληαη απεπζείαο ζην θνηλφ ρσξίο ζπληαγή είλαη ίζσο ζεκαληηθφ λα πεξηιακβάλεηαη 

πξφζζεηε πιεξνθφξεζε ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία. 

 

Τξνπνινγία  59 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 10 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ζη 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

ζη) απαίηεζε ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

επηζηξνθήο γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα κε 

ζθνπφ ηελ απφξξηςε αρξεζηκνπνίεησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ή απνξξηκκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ θαη, ελδερνκέλσο, 

πξφζζεηεο πξνθπιάμεηο φζνλ αθνξά ηα 

επηθίλδπλα απνξξίκκαηα 

αρξεζηκνπνίεησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ ή ηα απνξξίκκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

θαξκάθσλ απηψλ· 

ζη) απαίηεζε ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

επηζηξνθήο γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα κε 

ζθνπφ ηελ απφξξηςε αρξεζηκνπνίεησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία· 

 

Τξνπνινγία  60 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 10 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 δ α) ρξφλνπο αλακνλήο. 

Αηηηνιφγεζε 

Οη ρξφλνη αλακνλήο, εθφζνλ έρνπλ θαζνξηζηεί, πξέπεη λα δειψλνληαη ζηελ εμσηεξηθή 

ζπζθεπαζία· φηαλ απηή δελ ππάξρεη, πξέπεη λα δειψλνληαη ζηε ζηνηρεηψδε ζπζθεπαζία (θαη φρη 

κφλν ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο). Τνχην είλαη ηδηαίηεξα απαξαίηεην γηα ηε ιηαληθή πψιεζε εμ 

απνζηάζεσο. 

 

Τξνπνινγία  61 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 11 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 βα) δήισζε παξνπζίαο γελεηηθψο 

ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ πεξηέρεη ή 

απνηειείηαη απφ ηέηνηνπο νξγαληζκνχο· 
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Τξνπνινγία  62 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 12 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ζ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ζ α) ζηελ πεξίπησζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη 

απφ γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο, πξέπεη λα δειψλεηαη απηή ε 

πιεξνθνξία· 

 

Τξνπνινγία  63 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 12 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ηγ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ηγ a) ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε· 

Αηηηνιφγεζε 

Η ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε. Γελ θαηαιαβαίλνπκε γηαηί λα κελ 

πεξηιακβάλεηαη ε ζχλζεζε ησλ θηεληαηξηθψλ πξντφλησλ φπσο ζπκβαίλεη κε πνιιά άιια 

πξντφληα πγείαο, ηξφθηκα, θιπ. 

 

Τξνπνινγία  64 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 12 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ηγ β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ηγ β) ηνλ γξακκσηφ θψδηθα πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν δ α) ηνπ άξζξνπ 

9 παξάγξαθνο 1· 
 

 

Τξνπνινγία  65 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 12 – παξάγξαθνο 3 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Σν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο ζπληάζζεηαη 

θαη ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα είλαη ζαθέο 

θαη θαηαλνεηφ, ζε γιψζζα πνπ κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ην επξχ θνηλφ. 

3. Σν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο ζπληάζζεηαη 

θαη ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα είλαη ζαθέο, 

επαλάγλσζην θαη θαηαλνεηφ, ζε γιψζζα 

πνπ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ην επξχ θνηλφ. 

Αηηηνιφγεζε 

Τν θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζην θαη θάησ απφ ζπλζήθεο θαθνχ 

θσηηζκνχ ζε απνζήθεο θαη ζηάβινπο. 

 

Τξνπνινγία  66 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 16 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

ηκήκαηνο, φηαλ ε δξαζηηθή νπζία 

απνηειείηαη απφ άιαηα, εζηέξεο, αηζέξεο, 

ηζνκεξή, κείγκαηα ηζνκεξψλ, ζχκπινθα ή 

παξάγσγα ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ ηε 

δξαζηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν αλαθνξάο, ζεσξείηαη 

ε ίδηα δξαζηηθή νπζία κε απηήλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν αλαθνξάο, εθηφο εάλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Όηαλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά σο πξνο απηέο ηηο ηδηφηεηεο, ν 

αηηψλ ππνβάιιεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα απνδείμεη ηελ αζθάιεηα θαη/ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ 

αιάησλ, εζηέξσλ ή παξαγψγσλ ηεο 

εγθεθξηκέλεο δξαζηηθήο νπζίαο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ αλαθνξάο. 

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

ηκήκαηνο, φηαλ ε δξαζηηθή νπζία 

απνηειείηαη απφ άιαηα, εζηέξεο, αηζέξεο, 

ηζνκεξή, κείγκαηα ηζνκεξψλ, ζχκπινθα ή 

παξάγσγα ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ ηε 

δξαζηηθή νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν αλαθνξάο, ζεσξείηαη 

ε ίδηα δξαζηηθή νπζία κε απηήλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν αλαθνξάο, εθηφο εάλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ θαηαινίπσλ. Όηαλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά σο πξνο απηέο ηηο ηδηφηεηεο, ν 

αηηψλ ππνβάιιεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα απνδείμεη ηελ αζθάιεηα θαη/ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ 

αιάησλ, εζηέξσλ ή παξαγψγσλ ηεο 

εγθεθξηκέλεο δξαζηηθήο νπζίαο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ αλαθνξάο. 

Αηηηνιφγεζε 

Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαινίπσλ έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία. 

Απξφβιεπηα θαηάινηπα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξέο δηεθδηθήζεηο απνδεκίσζεο εηο βάξνο 

θαηφρσλ δψσλ θαη άιισλ παξαγσγψλ ηξνθίκσλ. 
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Τξνπνινγία  67 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 16 – παξάγξαθνο 5 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

5. Η πεξίιεςε ραξαθηεξηζηηθψλ 

πξντφληνο ηνπ γελφζεκνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ πξέπεη λα είλαη παλνκνηφηππε 

κε απηή ηνπ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ 

αλαθνξάο. Χζηφζν, ε απαίηεζε απηή δελ 

ηζρχεη γηα ηα ηκήκαηα ηεο πεξίιεςεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ αλαθνξάο ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζε ελδείμεηο ή 

θαξκαθνηερληθέο κνξθέο πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ην 

δίθαην επξεζηηερλίαο θαηά ηε ζηηγκή 

ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα ην 

γελφζεκν θηεληαηξηθφ θάξκαθν. 

5. Οη θιηληθέο πιεξνθνξίεο ηεο 

πεξίιεςεο ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 30 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν γ), εμαηξνπκέλνπ 
ηνπ ζεκείνπ (vi), ηνπ γελφζεκνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ πξέπεη λα είλαη 

παλνκνηφηππεο κε απηέο ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ αλαθνξάο. Χζηφζν ε απαίηεζε 

απηή δελ ηζρχεη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 α) γηα ηα ηκήκαηα ηεο πεξίιεςεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ αλαθνξάο ηα 

νπνία αλαθέξνληαη ζε ελδείμεηο ή 

θαξκαθνηερληθέο κνξθέο πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ην 

δίθαην επξεζηηερλίαο ή ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ηερληθνχ θαθέινπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα 

άξζξα 33 έσο 36 θαηά ηε ζηηγκή 

ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο γηα ην 

γελφζεκν θηεληαηξηθφ θάξκαθν, ή 

 β) ζε κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαξκάθνπ αλαθνξάο. 

 

Τξνπνινγία  68 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 16 – παξάγξαθνο 6 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

6. Η αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ αηηνχληα 

6. Ο αηηψλ ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή 

ή ζηνλ Οξγαληζκφ δεδνκέλα αζθάιεηαο 
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λα παξάζρεη δεδνκέλα αζθάιεηαο ζρεηηθά 

κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη ην 

γελφζεκν θηεληαηξηθφ θάξκαθν γηα ην 

πεξηβάιινλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

αλαθνξάο ρνξεγήζεθε πξηλ απφ ηηο 20 

Ινπιίνπ 2000 ή ζε πεξίπησζε πνπ ήηαλ 

απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

δεχηεξεο θάζεο ηεο εθηίκεζεο 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ γηα ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν αλαθνξάο. 

ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ 

ελέρεη ην γελφζεκν θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

γηα ην πεξηβάιινλ, εάλ έρεη δηαπηζησζεί 

ελδερφκελνο θίλδπλνο γηα ην πεξηβάιινλ 

φζνλ αθνξά απηφ ην πξντφλ. 

 

Τξνπνινγία  69 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 17 – παξάγξαθνο 1 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β), ε αίηεζε γηα 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πνπ πεξηέρεη έλαλ ζπλδπαζκφ 

δξαζηηθψλ νπζηψλ νη νπνίεο έρνπλ ήδε 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, αιιά δελ έρνπλ 

εγθξηζεί κέρξη ζηηγκήο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζπλδπαζκφ («ζχλζεην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν») πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: 

Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β), ε αίηεζε γηα 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πνπ πεξηέρεη έλαλ ζπλδπαζκφ 

δξαζηηθψλ νπζηψλ απφ ηηο νπνίεο κία ή 

πεξηζζφηεξεο έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε εγθεθξηκέλα θηεληαηξηθά θάξκαθα, 

αιιά δελ έρνπλ εγθξηζεί κέρξη ζηηγκήο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ («ζχλζεην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν») πξέπεη λα πιεξνί 

ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

Τξνπνινγία  70 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 17 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) ν αηηψλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν είλαη ζπλδπαζκφο 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ αλαθνξάο, φπσο 

απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 16 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β)· 

β) ν αηηψλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν είλαη ζπλδπαζκφο κε 

ηνπιάρηζηνλ έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν 
αλαθνξάο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην 

άξζξν 16 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β)· 
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Τξνπνινγία  71 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 17 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

δ) πξνζθνκίδεηαη ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε 

ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλδπαζκνχ. 

δ) φηαλ ρξεηάδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ε 

δένπζα ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδπαζκνχ. 

 

Τξνπνινγία  72 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 21 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 2, ε άδεηα θπθινθνξίαο γηα 

πεξηνξηζκέλε αγνξά ρνξεγείηαη γηα 

πεξίνδν 3 εηψλ. 

δηαγξάθεηαη 

 

 

Τξνπνινγία  73 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 25 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Η αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη νη 

παξαγσγνί θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ην 

ελ ιφγσ θηεληαηξηθφ θάξκαθν θαη/ή λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο 

κεζφδνπο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

θάθειν πνπ ππνβιήζεθε πξνο ππνζηήξημε 

ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 1. 

Η αξκφδηα αξρή δηαζθαιίδεη φηη νη 

παξαγσγνί θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο ηεξνχλ ηελ ηζρχνπζα 

ελσζηαθή λνκνζεζία θαη είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγνπλ ην ελ ιφγσ θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν θαη/ή λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο νη 

νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηνλ θάθειν πνπ 

ππνβιήζεθε πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1. 

Αηηηνιφγεζε 

Πξέπεη λα δειψλεηαη ζαθψο φηη νη παξαγσγνί ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία 
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θαη φρη φηη απιψο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ θαη λα ειέγρνπλ ην θάξκαθν ζχκθσλα κε ηελ 

αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. 

 

Τξνπνινγία  74 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 28 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Όηαλ ε αίηεζε αθνξά αληηκηθξνβηαθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν, ε αξκφδηα αξρή ή ε 

Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηε 

δηεμαγσγή κειεηψλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε 

ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ παξακέλεη ζεηηθή 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ πηζαλή αλάπηπμε 

κηθξνβηαθήο αληνρήο. 

3. Όηαλ ε αίηεζε αθνξά αληηκηθξνβηαθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν, ε αξκφδηα αξρή ή ε 

Δπηηξνπή δεηεί απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηε δηεμαγσγή κειεηψλ κεηά 

ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε ζρέζε νθέινπο-

θηλδχλνπ παξακέλεη ζεηηθή ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ πηζαλή αλάπηπμε κηθξνβηαθήο 

αληνρήο. 

Αηηηνιφγεζε 

Τνχην ζεκαίλεη φηη ε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ζα θαηαιήγεη πάληα ζε έιεγρν ηεο ρξήζεο 

ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηε δηαξθή εθηίκεζε θηλδχλνπ. 

 

Τξνπνινγία  75 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν γ – ζεκείν vi 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(vi) ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ησλ 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ, 

(vi) ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ησλ 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ ή αληηδξάζεσλ, 

 

Τξνπνινγία  76 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν γ – ζεκείν viii 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(viii) αιιειεπίδξαζε κε άιια θάξκαθα θαη 

άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο, 

(viii) δηαπηζησκέλε αιιειεπίδξαζε κε 

άιια θάξκαθα θαη άιιεο κνξθέο 

δηαπηζησκέλεο αιιειεπίδξαζεο. 



 

RR\1087893EL.doc 213/263 PE551.951v02-00 

 EL 

 

Τξνπνινγία  77 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν γ – ζεκείν xiii 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(xiii) εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο 

αλάπηπμεο κηθξνβηαθήο αληνρήο, 

(xiii) εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο 

αλάπηπμεο κηθξνβηαθήο αληνρήο, θαη 

δηεπθξίληζε φηη ην πξντφλ δελ επηηξέπεηαη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζχλεζεο 

πξνιεπηηθφ κέηξν, 

 

Τξνπνινγία  78 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 30 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν η α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 η α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ηνπ πξντφληνο, 

ηδίσο φζνλ αθνξά πεξηβαιινληηθέο 

παξακέηξνπο θαη δεδνκέλα 

ραξαθηεξηζκνχ θηλδχλνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νηθνηνμηθνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε επηπηψζεηο ζε κε ζηνρεπφκελα είδε 

θαη ηε δηαηήξεζε ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ 

θαη ησλ δξαζηηθψλ κεηαβνιηηψλ ζην 

έδαθνο θαη ζην λεξφ. 

 

Τξνπνινγία  79 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 31 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Όηαλ δχν πξντφληα έρνπλ ην ίδην 

ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα, είλαη δπλαηή ε 
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πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξηηηθψλ 

εθηηκήζεσλ. Πξντφληα πνπ είλαη 

επηθίλδπλα γηα ην πεξηβάιινλ ή ηα ππφ 

ζεξαπεία δψα αληηθαζίζηαληαη κε 

ιηγφηεξν επηθίλδπλα πξντφληα. 

Αηηηνιφγεζε 

Έηζη κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπγθξηηηθή εθηίκεζε, ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί έλα επηθίλδπλν 

πξντφλ κε έλα άιιν πνπ έρεη παξφκνην ή ην ίδην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα αιιά ιηγφηεξν 

βιαπηηθή επίδξαζε ζηα ππφ ζεξαπεία δψα ή ζην πεξηβάιινλ ή ζε κε ζηνρεπφκελα είδε. 

 

Τξνπνινγία  80 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

δ) ην πξντφλ είλαη αληηκηθξνβηαθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ην νπνίν 

πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

βειηησηηθφ απφδνζεο γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο αλάπηπμεο ή ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ δψσλ ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη· 

δ) ην πξντφλ είλαη αληηκηθξνβηαθφ 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ην νπνίν 

πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

βειηησηηθφ απφδνζεο γηα ηελ πξναγσγή 

ηεο αλάπηπμεο ή ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ δψσλ ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη ή σο ζχλεζεο κέηξν 

πξνθχιαμεο γηα δψα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή πξφθεηηαη 

λα πξνζηεζεί ζηηο δσνηξνθέο ή ζην λεξφ 

γηα καδηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή ρσξίο λα 

έρεη δηαγλσζζεί λφζνο ζε θαλέλα απφ ηα 

δψα· 

 

Τξνπνινγία  81 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 δ α) ην πξντφλ ζπληζηά νπζία πνπ 

πξνθαιεί πνιχ κεγάιε αλεζπρία· 

Αηηηνιφγεζε 

Πεξηιακβάλνληαη νπζίεο πνπ είλαη αλζεθηηθέο, βηνθηφλεο θαη ηνμηθέο (ΑΒΤ), άθξσο αλζεθηηθέο 
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θαη άθξσο ηνμηθέο (αΑαΤ) ή πξνθαινχλ ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο. Αθνινπζείηαη ε νξνινγία ηεο 

νδεγίαο REACH. 

 

Τξνπνινγία  82 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 δ β) δξαζηηθέο νπζίεο εληφο ηνπ 

πξντφληνο νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

ραξαθηεξηζκνχ ησλ αλζεθηηθψλ, 

βηνζπζζσξεχζηκσλ θαη ηνμηθψλ (ΑΒΣ) ή 

άθξσο αλζεθηηθψλ θαη άθξσο 

βηνζπζζσξεχζηκσλ (αΑαΒ) νπζηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηνπ ΔΜΑ ή νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη 

πξνθαινχλ ελδνθξηληθή δηαηαξαρή θαη 

ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν αλεπηζχκεησλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ· 

Αηηηνιφγεζε 

Απηή ε πξνζέγγηζε αληαλαθιά ηε λνκνζεζία πεξί βηνθηφλσλ θαη πεξί παξαζηηνθηφλσλ. Οη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ EMA, EMA/CVMP/ERA/52740/2012  γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νπζηψλ ΑΒΤ θαη αΑαΒ ηεινχλ ππφ αλαζεψξεζε (βι. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/07/WC5

00130368.pdf) 

 

Τξνπνινγία  83 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ε α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ε α) κε απνδεθηέο παξελέξγεηεο ή 

δεπηεξνγελείο επηπηψζεηο ζην ππφ 

ζεξαπεία δψν· 

 

Τξνπνινγία  84 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 3 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Η Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 146 κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν, 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

νξηζκέλσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ζηνλ 

άλζξσπν. 

3. Η Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη 

θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 146 θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε 

ηεο επηζηεκνληθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν, 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

νξηζκέλσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ ζηνλ 

άλζξσπν. 

 Η Δπηηξνπή, φηαλ ζεζπίδεη απηνχο ηνπο 

θαλφλεο, ιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε 

ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ζε επίπεδν θαηεγνξίαο, νπζίαο ή 

αθφκε θαη ελδείμεσο θαη εμεηάδεη επίζεο 

ηελ νδφ ρνξήγεζεο. 

Αηηηνιφγεζε 

Γηα λα έρνπλ επηηπρία νη θαλφλεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζηελ επηζηήκε. Απηή ε κεζνδνινγία ηαμηλφκεζεο ησλ αληηκηθξνβηαθψλ ζπληζηάηαη 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζηελ έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηα αληηκηθξνβηαθά, κε εκεξνκελία 18 

Γεθεκβξίνπ 2014 (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ, «Answers to the requests for scientific 

advice on the impact on public health and animal health of the use of antibiotics in animals» 

(«Απαληήζεηο ζηα αηηήκαηα γηα επηζηεκνληθή γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν επί ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ απφ ηε ρξήζε αληηβηνηηθψλ ζηα δψα»), 18 

Γεθεκβξίνπ 2014, ζ. 6 & 16). 

 

Τξνπνινγία  85 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 32 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Η Δπηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, θαζνξίδεη ηηο αληηκηθξνβηαθέο 

νπζίεο ή ηηο νκάδεο αληηκηθξνβηαθψλ 

νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηε ζεξαπεία ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ 

ζηνλ άλζξσπν. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο 

πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

4. Η Δπηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλσκνδφηεζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, θαζνξίδεη ηηο 

αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο ή ηηο νκάδεο 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε ζεξαπεία 
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δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ άξζξνπ 145 

παξάγξαθνο 2. 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ ζηνλ άλζξσπν. 

Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ηνπ άξζξνπ 145 παξάγξαθνο 2. 

 Η Δπηηξνπή, φηαλ ζεζπίδεη απηνχο ηνπο 

θαλφλεο, ιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε 

ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ ζε επίπεδν θαηεγνξίαο, νπζίαο ή 

αθφκε θαη ελδείμεσο θαη εμεηάδεη επίζεο 

ηελ νδφ ρνξήγεζεο. 

Αηηηνιφγεζε 

Γηα λα έρνπλ επηηπρία νη θαλφλεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζηελ επηζηήκε. Απηή ε κεζνδνινγία ηαμηλφκεζεο ησλ αληηκηθξνβηαθψλ ζπληζηάηαη 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζηελ έθζεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηα αληηκηθξνβηαθά, κε εκεξνκελία 18 

Γεθεκβξίνπ 2014 (Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ, «Answers to the requests for scientific 

advice on the impact on public health and animal health of the use of antibiotics in animals» 

(«Απαληήζεηο ζηα αηηήκαηα γηα επηζηεκνληθή γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν επί ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ απφ ηε ρξήζε αληηβηνηηθψλ ζηα δψα»), 18 

Γεθεκβξίνπ 2014, ζ. 6 & 16). 

 

 

Τξνπνινγία  86 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 34 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) 10 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα βννεηδή, πξφβαηα, 

ρνίξνπο, θνηφπνπια, ζθχινπο θαη γάηεο· 

α) 10 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα βννεηδή, πξφβαηα πνπ 

εθηξέθνληαη γηα ην θξέαο ηνπο, ρνίξνπο, 

θνηφπνπια, ζθχινπο θαη γάηεο· 

 

 

Τξνπνινγία  87 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 34 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηείλεηαη 
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αλάινγα κε ηνπο ρξφλνπο παξάηαζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35, εθφζνλ ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν έρεη επηηξαπεί γηα 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο είδε. 

Αηηηνιφγεζε 

Η πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ κπνξεί λα κελ απνηειεί επαξθέο θίλεηξν γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. Οη δπλαηφηεηεο παξάηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη θαηά ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

 

Τξνπνινγία  88 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 35 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Όηαλ εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

ελ ιφγσ άξζξν παξαηείλεηαη θαηά 1 έηνο 

γηα θάζε επηπιένλ είδνο-ζηφρν, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε έρεη 

ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ 3 έηε πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρείν α). 

1. Όηαλ εγθξίλεηαη ε πξψηε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

είδε ή εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 34 παξαηείλεηαη θαηά δχν έηε γηα 

θάζε επηπιένλ είδνο-ζηφρν, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε έρεη 

ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ 3 έηε πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 34. 

 

Τξνπνινγία  89 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 35 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Όηαλ εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

2. Όηαλ εγθξίλεηαη ε πξψηε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

είδε ή εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην 
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άξζξν 34 παξαηείλεηαη θαηά 4 έηε. άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 34 παξαηείλεηαη θαηά 4 έηε. 

 

Τξνπνινγία  90 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 35 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεσλ ή λέσλ αδεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα άδεηα θπθινθνξίαο, ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο καδί κε ηπρφλ πξφζζεηεο 

πεξηφδνπο πξνζηαζίαο («ζπλνιηθή 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνχ 

θαθέινπ») δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 18 

έηε. 

3. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεσλ ή λέσλ αδεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα άδεηα θπθινθνξίαο, ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο καδί κε ηπρφλ πξφζζεηεο 

πεξηφδνπο πξνζηαζίαο («ζπλνιηθή 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνχ 

θαθέινπ») δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 14 

έηε γηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α). Γηα 

πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 34 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία β) θαη δ) ε 

πεξίνδνο δελ ππεξβαίλεη ηα 18 έηε. 

 

 

Τξνπνινγία  91 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 35 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 35 α 

 Πξνζηαζία δεδνκέλσλ γηα ηελ εθ λένπ 

αλάπηπμε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

 Όηαλ ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, 

φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 34 θαη 35, έρεη 

ιήμεη, νπνηνζδήπνηε αηηψλ κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ έγθξηζε πεξηφδνπ 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα πξφζζεηεο 

θαηλνηνκίεο ζε ππάξρνληα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα, ε νπνία αλέξρεηαη ζε δχν έηε 

γηα επηπιένλ είδνο θαη ζε έλα έηνο γηα 
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επηπιένλ έλδεημε, επηπιένλ θαξκαθεπηηθή 

κνξθή ή λέν ρξφλν αλακνλήο. 

Αηηηνιφγεζε 

Γίλεηαη θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ππαξρφλησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, ηελ νπνία 

κπνξεί λα πινπνηήζεη νπνηαδήπνηε εηαηξεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ παξάγνπλ γελφζεκα. 

Θα εγθξίλεηαη πεξηνξηζκέλε πεξίνδνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ κφλν γηα επηπιένλ θαηλνηνκία 

(δελ ζα παξαηείλεηαη ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο αξρηθήο άδεηαο θπθινθνξίαο). 

 

Τξνπνινγία  92 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 38 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη θεληξηθέο άδεηεο θπθινθνξίαο 

ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα 

κε ην παξφλ ηκήκα. Ιζρχνπλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. 

1. Οη θεληξηθέο άδεηεο θπθινθνξίαο 

ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα 

κε ην παξφλ ηκήκα. Ιζρχνπλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε θαη ζεσξνχληαη δηαδηθαζία 

πξνηεξαηφηεηαο. 

 

 

Τξνπνινγία  93 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 38 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν ε 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

ε) γελφζεκα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ αλαθνξάο ηα 

νπνία έρνπλ ιάβεη άδεηα θπθινθνξίαο 

ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

δηαγξάθεηαη 

Αηηηνιφγεζε 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα αλαζεψξεζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη ε ζηήξημε ησλ 

θαηλνηνκηψλ. Τν πξνηεηλφκελν κέηξν δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, θαζψο 

παξαηείλεη ηελ ππνρξέσζε λα εγθξίλνληαη νξηζκέλα θηεληαηξηθά θάξκαθα κέζσ ηεο θεληξηθήο 

δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 
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Τξνπνινγία  94 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 38 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα εθηφο απηψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί θεληξηθή άδεηα 

θπθινθνξίαο αλ δελ έρεη ρνξεγεζεί άιιε 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν εληφο ηεο Έλσζεο. 

3. Γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα εθηφο απηψλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί θεληξηθή άδεηα 

θπθινθνξίαο αλ δελ έρεη ρνξεγεζεί άιιε 

άδεηα θπθινθνξίαο γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν εληφο ηεο Έλσζεο ή αλ ε αίηεζε 

αθνξά ηε κεηαηξνπή άδεηαο θπθινθνξίαο 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 57α. 

Αηηηνιφγεζε 

Πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε εχθνιε κεηαηξνπή ππάξρνπζαο άδεηαο θπθινθνξίαο ζε θεληξηθή άδεηα 

θπθινθνξίαο. Απηφ ζα κεηψζεη ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην (βι. ζρεηηθή ηξνπνινγία γηα λέν άξζξν 

57α). 

 

Τξνπνινγία  95 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 46 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η αίηεζε πεξηιακβάλεη θαηάινγν ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία επηζπκεί λα ιάβεη 

άδεηα θπθινθνξίαο ν αηηψλ («νηθεία θξάηε 

κέιε»). 

2. Η αίηεζε πεξηιακβάλεη θαηάινγν ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία επηζπκεί λα ιάβεη 

άδεηα θπθινθνξίαο ν αηηψλ («νηθεία θξάηε 

κέιε»). Ο αηηψλ ππνβάιιεη αίηεζε 

παλνκνηφηππε κε απηή πνπ ππνβιήζεθε 

ζην θξάηνο κέινο αλαθνξάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

παλνκνηφηππνπ θαθέινπ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7, ζε φια ηα 

νηθεία θξάηε κέιε. 

Αηηηνιφγεζε 

Η λνκνζεζία πξέπεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη φια ηα θξάηε κέιε απφ ηα νπνία δεηείηαη ε άδεηα 

θπθινθνξίαο δηαζέηνπλ ζηνηρεία ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ρνξεγείηαη ε απφθαζε. Απηφ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηελ αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ 
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πεξίνδν κεηά ηελ θπθινθνξία (θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο) 

θαη γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο επηηήξεζεο / ειέγρνπ ηεο αγνξάο, φπνπ ηα θξάηε κέιε 

εθηεινχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

 

Τξνπνινγία  96 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 48 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη αηηήζεηο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε 

αδεηψλ θπθινθνξίαο ππνβάιινληαη ζην 

θξάηνο κέινο πνπ ρνξήγεζε ηελ πξψηε 

εζληθή άδεηα θπθινθνξίαο («θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο»). 

1. Οη αηηήζεηο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε 

αδεηψλ θπθινθνξίαο ππνβάιινληαη ζην 

θξάηνο κέινο πνπ ρνξήγεζε ηελ πξψηε 

εζληθή άδεηα θπθινθνξίαο («θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο») θαη ζηα θξάηε κέιε ζηα 

νπνία ν αηηψλ επηδηψθεη λα επηηχρεη ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

(«νηθεία θξάηε κέιε»). 

Αηηηνιφγεζε 

Η λνκνζεζία πξέπεη λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη φια ηα θξάηε κέιε απφ ηα νπνία δεηείηαη ε άδεηα 

θπθινθνξίαο δηαζέηνπλ ζηνηρεία ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ρνξεγείηαη ε απφθαζε. Απηφ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηελ αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο, αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ 

πεξίνδν κεηά ηελ θπθινθνξία (θαξκαθνεπαγξχπλεζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο) 

θαη γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο επηηήξεζεο / ειέγρνπ ηεο αγνξάο, φπνπ ηα θξάηε κέιε 

εθηεινχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

 

Τξνπνινγία  97 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 48 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Αλάκεζα ζηελ απφθαζε γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο πξψηεο εζληθήο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο γηα ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο 

εζληθήο άδεηαο θπθινθνξίαο πξέπεη λα 

κεζνιαβήζεη δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 

κελψλ. 

δηαγξάθεηαη 
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Αηηηνιφγεζε 

Η εηζαγσγή ηεο απαίηεζεο λα πεξηκέλνπλ νη εηαηξείεο 6 κήλεο κεηαμχ κηαο εζληθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ηεο δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο είλαη πεξηηηή, θαη ζα κπνξνχζε αθφκε θαη λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα εάλ πξνθχςεη κηα ζνβαξή γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ ή ηε δεκφζηα πγεία 

θαηάζηαζε, πνπ ζα απαηηεί ηελ ηαρεία έγθξηζε ηνπ πξντφληνο θαη ζε άιια θξάηε κέιε. 

 

Τξνπνινγία  98 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 48 – παξάγξαθνο 3 – ζηνηρείν γ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

γ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θξάηε κέιε 

ζηα νπνία βξίζθεηαη ππφ εμέηαζε αίηεζε 

γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο πνπ 

έρεη ππνβάιεη ν αηηψλ γηα ην ίδην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν· 

δηαγξάθεηαη 

Αηηηνιφγεζε 

Σχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ην ζρέδην θαλνληζκνχ, νη αηηήζεηο πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο. Πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απηή 

ε απαίηεζε απφ ηελ απαίηεζε γηα έλαλ νινθιεξσκέλν θάθειν άδεηαο θπθινθνξίαο πνπ πξέπεη 

λα είλαη δηαζέζηκνο ζην νηθείν θξάηνο κέινο, ψζηε ηα θξάηε κέιε λα κπνξνχλ λα βαζίδνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα 

εθαξκφδνπλ κέηξα ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

 

Τξνπνινγία  99 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 48 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Δληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

έγθπξεο αίηεζεο, ην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο θαηαξηίδεη επηθαηξνπνηεκέλε 

έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν. Η επηθαηξνπνηεκέλε έθζεζε 

αμηνιφγεζεο, καδί κε ηελ εγθεθξηκέλε 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο θαη ην θείκελν πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ζην 

θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο, δηαβηβάδνληαη ζε 

φια ηα θξάηε κέιε θαη ζηνλ αηηνχληα, καδί 

4. Δληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

έγθπξεο αίηεζεο, ην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο θαηαξηίδεη επηθαηξνπνηεκέλε 

έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν. Η επηθαηξνπνηεκέλε έθζεζε 

αμηνιφγεζεο, καδί κε ηελ εγθεθξηκέλε 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο θαη ην θείκελν πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ζην 

θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο, δηαβηβάδνληαη ζε 

φια ηα νηθεία θξάηε κέιε θαη ζηνλ 
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κε ηνλ θαηάινγν ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα 

νπνία ν αηηψλ δεηεί αλαγλψξηζε ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο («νηθεία θξάηε κέιε»). 

αηηνχληα, καδί κε ηνλ θαηάινγν ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηα νπνία ν αηηψλ δεηεί 

αλαγλψξηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

(«νηθεία θξάηε κέιε»). 

 

Τξνπνινγία  100 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 49 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Δάλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 46 παξάγξαθνο 4 ή ζην 

άξζξν 48 παξάγξαθνο 5, έλα θξάηνο κέινο 

πξνβάιεη αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηελ πξνηεηλφκελε 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο ή ηελ επηζήκαλζε θαη ην θχιιν 

νδεγηψλ ρξήζεο, παξέρεηαη ιεπηνκεξήο 

δήισζε αηηηνιφγεζεο ζην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο, ζηα άιια θξάηε κέιε θαη ζηνλ 

αηηνχληα. Σα ζεκεία δηαθσλίαο 

θνηλνπνηνχληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ 

νκάδα ζπληνληζκνχ γηα ηε δηαδηθαζία 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία ε νπνία 

ζπζηήλεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 142 («ε 

νκάδα ζπληνληζκνχ») απφ ην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο. 

1. Δάλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 46 παξάγξαθνο 4 ή ζην 

άξζξν 48 παξάγξαθνο 5, έλα θξάηνο κέινο 

πξνβάιεη αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηελ πξνηεηλφκελε 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο ή ηελ επηζήκαλζε θαη ην θχιιν 

νδεγηψλ ρξήζεο, γηα ιφγνπο ελδερφκελνπ 

ζνβαξνχ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ ή ησλ δψσλ ή γηα ην 

πεξηβάιινλ, παξέρεηαη ιεπηνκεξήο 

δήισζε αηηηνιφγεζεο ζην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο, ζηα άιια θξάηε κέιε θαη ζηνλ 

αηηνχληα. Σα ζεκεία δηαθσλίαο 

θνηλνπνηνχληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ 

νκάδα ζπληνληζκνχ γηα ηε δηαδηθαζία 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία ε νπνία 

ζπζηήλεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 142 («ε 

νκάδα ζπληνληζκνχ») απφ ην θξάηνο κέινο 

αλαθνξάο. 

 

Τξνπνινγία  101 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 49 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. ην πιαίζην ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ, 

δηνξίδεηαη έλαο εηζεγεηήο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληάμεη κηα δεχηεξε έθζεζε 

αμηνιφγεζεο γηα ην θηεληαηξηθφ 

δηαγξάθεηαη 
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θάξκαθν. 

Αηηηνιφγεζε 

Πξνηείλεηαη λα δηαγξαθεί ε παξάγξαθνο απηή, δηφηη ζα απμήζεη αδηθαηνιφγεηα ηνλ θφξην 

εξγαζίαο γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο. Η έλζηαζε ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. Αλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία, ηφηε είλαη απνδεθηφ φηη ην ζέκα απηφ 

ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπληνληζηηθή νκάδα. 

 

Τξνπνινγία  102 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 49 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. ε πεξίπησζε γλψκεο ππέξ ηεο 

ρνξήγεζεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ην θξάηνο 

κέινο αλαθνξάο θαηαγξάθεη ηε ζπκθσλία 

ησλ θξαηψλ κειψλ, πεξαηψλεη ηε 

δηαδηθαζία θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα 

θξάηε κέιε θαη ηνλ αηηνχληα. 

4. ε πεξίπησζε γλψκεο ππέξ ηεο 

ρνξήγεζεο ή ηξνπνπνίεζεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο, ην θξάηνο κέινο αλαθνξάο 

θαηαγξάθεη ηε ζπκθσλία ησλ θξαηψλ 

κειψλ, πεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα θξάηε κέιε θαη ηνλ 

αηηνχληα. 

Αηηηνιφγεζε 

Γεδνκέλνπ φηη ην άξζξν 66 (ηξνπνπνίεζε) θαη ην άξζξν 69 (ελαξκφληζε) ζα κπνξνχζαλ επίζεο 

λα νδεγήζνπλ ζε αλαζεψξεζε απφ ηελ νκάδα ζπληνληζκνχ, κε απνηέιεζκα θάπνηα ηξνπνινγία, 

απηή ε ιέμε ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην άξζξν. 

 

Τξνπνινγία  103 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 50 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 46 παξάγξαθνο 3 ή ζην άξζξν 48 

παξάγξαθνο 4, ν αηηψλ κπνξεί λα 

εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ Οξγαληζκφ 

δεηψληαο επαλεμέηαζε ηεο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

αηηψλ δηαβηβάδεη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο 

ιεπηνκεξείο ιφγνπο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ 

1. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 46 παξάγξαθνο 3 ή ζην άξζξν 48 

παξάγξαθνο 4, ν αηηψλ κπνξεί λα 

εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ δεηψληαο επαλεμέηαζε ηεο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ν αηηψλ δηαβηβάδεη ζηνλ Οξγαληζκφ 

ηνπο ιεπηνκεξείο ιφγνπο ηνπ αηηήκαηφο 
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εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο 

γλψκεο. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

απφδεημε πιεξσκήο ησλ ηειψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ 

επαλεμέηαζε. 

ηνπ εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο γλψκεο. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

απφδεημε πιεξσκήο ησλ ηειψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ 

επαλεμέηαζε. 

Αηηηνιφγεζε 

Θεσξνχκε φηη φηαλ κία αίηεζε απνζηέιιεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ απμάλεηαη ν εξγαζηαθφο θαη 

δηνηθεηηθφο θφξηνο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζα ήηαλ πην απιφ ε ζρεηηθή αίηεζε λα ππνβάιιεηαη 

ζηελ νκάδα ζπληνληζκνχ. 

 

Τξνπνινγία  104 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 52 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Σν επξχ θνηλφ έρεη πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ φζνλ αθνξά 

ηνλ θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, θαζψο θαη ηηο 

πεξηιήςεηο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο θαη ηα θχιια νδεγηψλ ρξήζεο 

ηνπο. 

3. Σν επξχ θνηλφ έρεη πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ. 

Αηηηνιφγεζε 

Πξντφληα θαη θαηάινηπα θαη κεηαβνιίηεο ησλ ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο βξίζθνληαη ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα, πέξαλ ηνπ ππφ ζεξαπεία δψνπ, ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη ζηα ζψκαηα κε 

ζηνρεπφκελσλ εηδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, δπζηπρψο, θαη ησλ αλζξψπσλ). Σπλεπψο, ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ηη είλαη απηέο νη νπζίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη επίζεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα. 

 

Τξνπνινγία  105 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 54 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα θξάηε κέιε ζπιιέγνπλ θαηάιιεια 

θαη ζπγθξίζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ 

φγθν ησλ πσιήζεσλ θαη ηε ρξήζε 

1. Σα θξάηε κέιε ζπιιέγνπλ θαηάιιεια, 

ζπγθξίζηκα θαη επαξθψο ιεπηνκεξή 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ησλ 
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θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ. πσιήζεσλ θαη ηε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ. 

 

 

Τξνπνινγία  106 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 54 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Σα θξάηε κέιε απνζηέιινπλ ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ. Ο Οξγαληζκφο αλαιχεη ηα 

δεδνκέλα θαη δεκνζηεχεη εηήζηα έθζεζε. 

2. Σα θξάηε κέιε απνζηέιινπλ ζηνλ 

Οξγαληζκφ ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ 

φγθν ησλ πσιήζεσλ θαη ηε ρξήζε 

θηεληαηξηθψλ αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ. 

Ο Οξγαληζκφο αλαιχεη ηα δεδνκέλα θαη 

δεκνζηεχεη εηήζηα έθζεζε ε νπνία 

πεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

ζπζηάζεηο φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν. 

 

 

Τξνπνινγία  107 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 54 – παξάγξαθνο 3 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3α. Σα θξάηε κέιε ζπιιέγνπλ θαηάιιεια 

θαη ζπγθξίζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ 

φγθν ησλ πσιήζεσλ θαη ηε ρξήζε 

θηεληαηξηθψλ αληηπαξαζηηηθψλ θαη 

νξκνληθψλ θαξκάθσλ θαη ηα θνηλνπνηνχλ 

ζηνλ Οξγαληζκφ. 

Αηηηνιφγεζε 

Η ηδέα είλαη λα δηεπξπλζεί ε πξφβιεςε γηα ηα αληηβηνηηθά θαη ζε άιινπο ηχπνπο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ κε βηνινγηθέο επηπηψζεηο ζε κε ζηνρεπφκελα είδε ζην επξχηεξν νηθνζχζηεκα, 

δειαδή νξκνληθά πξντφληα (ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θχιν ησλ κε ζηνρεπφκελσλ 

εηδψλ, ηδίσο ζε πδάηηλνπο νηθνηφπνπο) θαη αληηπαξαζηηηθά πξντφληα (πνπ κπνξεί λα είλαη 

εμαηξεηηθά ηνμηθά, π.ρ. γηα ηηο κέιηζζεο). 
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Τξνπνινγία  108 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 57 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 57α 

 Μεηέπεηηα κεηαηξνπή ζε θεληξηθή άδεηα 

θπθινθνξίαο 

 1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 46, κηαο 

δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 48, ή κηαο 

δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

69, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε 

κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ αδεηψλ 

θπθινθνξίαο γηα ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

ζε θεληξηθή άδεηα θπθινθνξίαο πνπ 

ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ε νπνία 

ηζρχεη ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 

 2. Η αίηεζε γηα ηε κεηαηξνπή ηεο άδεηαο 

ζε θεληξηθή άδεηα θπθινθνξίαο 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ζηνλ Οξγαληζκφ θαη 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 α) θαηάινγν φισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο γηα ην ελ 

ιφγσ θηεληαηξηθφ θάξκαθν· 

 β) θαηάινγν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο πξψηεο άδεηαο θπθινθνξίαο εληφο 

ηεο Έλσζεο· 

 γ) ζπλνπηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηα 

δεδνκέλα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

 3. Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ησλ εγγξάθσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2, ε Δπηηξνπή εηνηκάδεη 

ζρέδην απφθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

θπθινθνξίαο ζηελ Έλσζε, ζχκθσλα κε 

ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 46 παξάγξαθνο 3, ζην άξζξν 
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48 παξάγξαθνο 4 θαη ζην άξζξν 69 

παξάγξαθνο 3 ή, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, 

επηθαηξνπνηεκέλε έθζεζε αμηνιφγεζεο, 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο, επηζήκαλζε θαη θχιιν 

νδεγηψλ ρξήζεο. 

 4. Η Δπηηξνπή, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, ιακβάλεη νξηζηηθή απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε θεληξηθήο άδεηαο 

θπθινθνξίαο. 

 Σν άξζξν εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έρνπλ ιάβεη 

άδεηα κέζσ δηαδηθαζίαο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο, απνθεληξσκέλεο 

δηαδηθαζίαο ή δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο 

ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο κεηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 

Αηηηνιφγεζε 

Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε «αλαβάζκηζε» ππάξρνπζαο άδεηαο θπθινθνξίαο ζε θεληξηθή άδεηα 

θπθινθνξίαο. Απηφ ζα κεηψζεη ηνλ δηνηθεηηθφ θφξην, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο 

κειινληηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε θηεληαηξηθφ θάξκαθν. 

 

 

Τξνπνινγία  109 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 69 – εδάθην 4 – ζηνηρείν γ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

γ) ηνλ βξαρχηεξν ρξφλν αλακνλήο απφ 

απηνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο πεξηιήςεηο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο. 

γ) ηνλ ελδεδεηγκέλν, ζχκθσλα κε ηηο 

πιένλ πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο, 
ρξφλν αλακνλήο απφ απηνχο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηηο πεξηιήςεηο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο. 

 

Τξνπνινγία  110 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 70 – παξάγξαθνο 3 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 69, ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έιαβαλ άδεηα 

πξηλ απφ ηηο 20 Ινπιίνπ 2000 θαζψο θαη ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έιαβαλ άδεηα 

κεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία αιιά 

ραξαθηεξίζηεθαλ πηζαλψο επηβιαβή γηα ην 

πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηεο εθηίκεζεο 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ππνβάιινληαη 

ζε επαλαμηνιφγεζε πξηλ απφ ηε ζχληαμε 

ελαξκνληζκέλεο πεξίιεςεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο. 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 69, ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έιαβαλ άδεηα 

πξηλ απφ ηηο 20 Ινπιίνπ 2000 θαζψο θαη ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ έιαβαλ άδεηα 

κεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία αιιά 

ραξαθηεξίζηεθαλ πηζαλψο επηβιαβή γηα ην 

πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηεο εθηίκεζεο 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ή γηα ηα νπνία 

δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ή έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί αλεπαξθείο εθηηκήζεηο, 
ππνβάιινληαη ζε επαλαμηνιφγεζε, 

ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ πξηλ απφ ηε 

ζχληαμε ελαξκνληζκέλεο πεξίιεςεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο. 

Αηηηνιφγεζε 

Απηφ εμαζθαιίδεη φηη παιαηά πξντφληα αμηνινγνχληαη ζσζηά ζε εχζεην ρξφλν, φπσο είρε αξρηθά 

πξνβιεθζεί απφ ηνπο λνκνζέηεο. 

 

Τξνπνινγία  111 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 72 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

επηβιέπνπλ ηα ζπζηήκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ησλ θαηφρσλ 

αδεηψλ θπθινθνξίαο. 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

επηβιέπνπλ ηα ζπζηήκαηα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ησλ θαηφρσλ 

αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ηα εγθξίλνπλ. 

Αηηηνιφγεζε 

Δάλ νη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο πξφθεηηαη λα εγθξίλνπλ ην ζχζηεκα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ησλ θαηφρσλ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο, ην αίηεκα έγθξηζεο κπνξεί λα 

ππνβιεζεί κε ηελ αίηεζε γηα άιιν πξντφλ, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Ι, (3.2) ηεο παξνχζαο 

πξφηαζεο θαλνληζκνχ, απινπζηεχνληαο έηζη ηνλ έιεγρν πνπ ζα πξέπεη λα θάλνπλ νη αξκφδηεο 

αξρέο. 
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Τξνπνινγία  112 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 73 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) δηαπηζησκέλε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ κεηά απφ ρνξήγεζε ζε δψν 

ζχκθσλα κε ηελ πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο· 

β) δηαπηζησκέλε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ελδείμεσλ κηθξνβηαθήο αληνρήο, κεηά απφ 

ρνξήγεζε ζε δψν ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο· 

Αηηηνιφγεζε 

Λφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο, ην ζπγθεθξηκέλν απηφ πξφβιεκα πξέπεη 

λα ππνγξακκηζηεί κεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ ζπκβάλησλ. 

 

Τξνπνινγία  113 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 73 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν γ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

γ) πεξηβαιινληηθά ζπκβάληα πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηά απφ ρνξήγεζε ελφο 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε δψν· 

γ) νπνηαδήπνηε αλεπηζχκεηε ή αθνχζηα 

αληίδξαζε, φπσο ε δηαξξνή 

αληηκηθξνβηαθψλ ζην έδαθνο θαη ζην 

λεξφ, παξαηεξείηαη ζε κε ζηνρεπφκελα 

είδε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ κεηά απφ 

ρνξήγεζε ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε 

δψν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δψσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κε ζηνρεπφκελα είδε· 

 

Τξνπνινγία  114 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 73 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν ζη α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ζη α) νπνηαδήπνηε εηθαδφκελε κεηάδνζε 

νπνηνπδήπνηε κνιπζκαηηθνχ παξάγνληα 

κέζσ θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ. 
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Αηηηνιφγεζε 

Η θαηάζηαζε απηή θαιχπηεηαη ζήκεξα απφ ηε λνκνζεζία θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη έηζη. 

 

Τξνπνινγία  115 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 73 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν ζη β (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ζη β) θάζε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε θαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο άκεζνπο ή 

έκκεζνπο θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ 

απφ ηε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ 

θαξκάθσλ ζηα δψα. 

Αηηηνιφγεζε 

Τα θηεληαηξηθά θάξκαθα, φπσο ηα αληηβηνηηθά, απειεπζεξψλνληαη ζηα ρσξάθηα κε ζξεπηηθφ 

θνξηίν ηιχνο, φπνπ κπνξνχλ λα ζπζζσξεχνληαη ζην έδαθνο / ζε ιάζπε / ζε πνιηφ, λα 

εηζρσξνχλ ζηα ππφγεηα χδαηα κέζσ δηαξξνήο λεξνχ ή απνξξνήο απεπζείαο ζε πδάηηλεο νδνχο. 

Λφγσ ησλ εθηεηακέλσλ επηπηψζεσλ ηεο παξνπζίαο απηψλ ησλ ππνιεηκκάησλ ζην πεξηβάιινλ, 

είλαη απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

 

Τξνπνινγία  116 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 73 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Άξζξν 73α 

 Σν αξγφηεξν 6 κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη 

έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη 

ζην πκβνχιην ζρεηηθά κε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο 

αλαζεψξεζεο κε βάζε ηελ εθάζηνηε 

νπζία (κνλνγξαθίεο) θαη άιισλ πηζαλψλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, πνπ ζα 

ζπλνδεχεηαη, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, 
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απφ λνκνζεηηθή πξφηαζε. 

 

Τξνπνινγία  117 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 74 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Ο Οξγαληζκφο θαηαξηίδεη θαη δηαηεξεί 

κηα ελσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ φζνλ 

αθνξά ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ («βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο»). 

1. Ο Οξγαληζκφο θαηαξηίδεη θαη δηαηεξεί 

κηα ελσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ φζνλ 

αθνξά ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ («βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο»), πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα 

πξντφληα. Η βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

Έλσζεο είλαη ην κνλαδηθφ ζεκείν 

παξαιαβήο αλαθνξψλ γηα αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο 

θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

 

Τξνπνινγία  118 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 74 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Ο Οξγαληζκφο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή, ζπληάζζεη 

ηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

2. Ο Οξγαληζκφο, ζε δηαβνχιεπζε κε ηα 

θξάηε κέιε, ηελ Δπηηξνπή θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζπληάζζεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

αλαθέξνπλ ηηο αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο 

ζε κε ζηνρεπφκελα είδε ζην νηθνζχζηεκα 

θαη δηεπξχλνπλ ηηο πεγέο εηζξνψλ ζην 

ζχζηεκα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, νχησο 

ψζηε λα πεξηιακβάλεηαη ε επνπηεία θαη ε 

παξαθνινχζεζε απφ εηδηθνχο, νη νπνίνη 

δελ είλαη απαξαίηεηα θηελίαηξνη.  
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Τξνπνινγία  119 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 74 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Ο Οξγαληζκφο εμαζθαιίδεη φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

κεηαθνξηψλνληαη θαη θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75. 

3. Ο Οξγαληζκφο εμαζθαιίδεη φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

κεηαθνξηψλνληαη θαη θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο γηα ην θνηλφ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 75. 

 

Τξνπνινγία  120 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 76 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο 

θαηαρσξίδνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο φια ηα 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ηνπο 

γλσζηνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο ηεο 

πγείαο θαη θαηφρνπο δψσλ θαη ηα νπνία 

έιαβαλ ρψξα εληφο ηεο Έλσζεο ή ζε 

ηξίηε ρψξα ζε ζρέζε κε ηα εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθά ηνπο, εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αλαθνξάο 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. 

2. Οη θάηνρνη αδεηψλ θπθινθνξίαο 

γλσζηνπνηνχλ ειεθηξνληθά φια ηα 

ζνβαξά αλεπηζχκεηα ζπκβάληα θαη 

επηπηψζεηο ζε αλζξψπνπο απφ ηε ρξήζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, πνπ ππνπίπηνπλ 

ζηελ αληίιεςή ηνπο ή πνπ κπνξεί λα 

αλακέλεηαη ινγηθά φηη γλσξίδνπλ, ζηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο, ζην 

έδαθνο ηνπ νπνίνπ έιαβε ρψξα ην 

ζπκβάλ, ην αξγφηεξν 15 εκέξεο κεηά ηελ 

παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Οη ππφινηπεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ, νη νπνίεο γίλνληαη γλσζηέο 

ζηνπο θαηφρνπο αδεηψλ θπθινθνξίαο ή 

ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλακέλεηαη ινγηθά 

φηη γλσξίδνπλ, θνηλνπνηνχληαη 

ειεθηξνληθά ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ην αξγφηεξν 30 

εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 Γηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζε θιηληθέο δνθηκέο. 
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Αηηηνιφγεζε 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη αξκφδηεο αξρέο λα ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο γηα ηα ζνβαξά 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα θαη ηηο επηπηψζεηο ζε αλζξψπνπο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ επηθξάηεηά 

ηνπο, γηα λα είλαη ζε εηνηκφηεηα λα ηα αμηνινγήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια ξπζκηζηηθά 

κέηξα. 

 

Τξνπνινγία  121 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 76 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ, κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία ή θαηφπηλ αηηήκαηνο 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ, λα δεηήζνπλ απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηε 

ζπιινγή εηδηθψλ δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά 

ηε ρξήζε ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλα είδε δψσλ, ζην πιαίζην ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ, 

ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ρνξεγνχλ ην θάξκαθν, θαζψο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η αξρή 

αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο ηνπ 

αηηήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο 

άιιεο αξκφδηεο αξρέο θαη ηνλ Οξγαληζκφ. 

3. Οη αξκφδηεο αξρέο δεηνχλ, κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία ή θαηφπηλ αηηήκαηνο απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ, απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ηε ζπιινγή εηδηθψλ 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ελφο θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ ζε ζπγθεθξηκέλα είδε δψσλ, 

ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο 

πγείαο ησλ δψσλ, ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ρνξεγνχλ ην θάξκαθν, 

θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Τξνπνινγία  122 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 76 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ηνπ αηηήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 3, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο κπνξεί λα εηδνπνηήζεη 

εγγξάθσο ηελ αξκφδηα αξρή φηη επηζπκεί 

επαλεμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηε 

ζπιινγή πξφζζεησλ εηδηθψλ δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

δηαγξάθεηαη 
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Αηηηνιφγεζε 

Η παξάγξαθνο 4 πξέπεη λα δηαγξαθεί, δηφηη δελ πξνζζέηεη θακία επηπιένλ αμία θαη εληζρχεη ηνλ 

δηνηθεηηθφ θφξην. 

 

Τξνπνινγία  123 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 77 – παξάγξαθνο 6  

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο δελ 

επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζην επξχ θνηλφ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν ρσξίο πξψηα λα 

ελεκεξψζεη γηα ηελ πξφζεζή ηνπ ηελ ή ηηο 
αξκφδηεο αξρέο πνπ ρνξήγεζαλ ηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο ή ηνλ Οξγαληζκφ, φηαλ ε 

άδεηα θπθινθνξίαο έρεη ρνξεγεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο άδεηαο. 

Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο δελ 

επηηξέπεηαη λα θνηλνπνηεί ζην επξχ θνηλφ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα θαη ελδερφκελνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε πνπ αθνξνχλ ην 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν, ρσξίο πξψηα λα 

ζηείιεη αληίγξαθν ηεο ελ ιφγσ 

θνηλνπνίεζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ή ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο πνπ ρνξήγεζε/αλ ηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο ή ζηνλ Οξγαληζκφ, φηαλ ε 

άδεηα θπθινθνξίαο έρεη ρνξεγεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ θεληξηθή δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο άδεηαο. 

Αηηηνιφγεζε 

Απνηειεί πξφηαζε γηα δηεπθξίληζε ηεο παξαγξάθνπ. Γελ αξθεί «πξψηα λα ελεκεξψζεη γηα ηελ 

πξφζεζή ηνπ». Δίλαη πξαγκαηηθά απαξαίηεην νη αξκφδηεο αξρέο λα έρνπλ έλα αληίγξαθν ηεο 

θνηλνπνίεζεο πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ζην επξχ θνηλφ θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο. 

 

Τξνπνινγία  124 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 78 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) θαηαξηίδνπλ θαη δηαηεξνχλ ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο ζε ζρέζε κε ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν γηα ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ε 

άδεηα («θχξην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

α) θαηαξηίδνπλ θαη δηαηεξνχλ ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο («θχξην αξρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο») γηα 
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θαξκαθνεπαγξχπλεζεο») γηα φια ηα 

θάξκαθα ππφ ηελ επζχλε ηνπο· 

φια ηα θάξκαθα ππφ ηελ επζχλε ηνπο· 

 

Τξνπνινγία  125 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 78 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) νξίδνπλ αξηζκνχο αλαθνξάο ζην θχξην 

αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη θαηαρσξίδνπλ 

ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ θχξηνπ αξρείνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 

γηα θάζε πξντφλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

θαξκάθσλ· 

β) νξίδνπλ αξηζκνχο αλαθνξάο ζην θχξην 

αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη θαηαρσξίδνπλ 

ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ αλαθνξάο ηνπ θχξηνπ 

αξρείνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ γηα θάζε 

πξντφλ· 

 

Τξνπνινγία  126 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 78 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ηβ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

ηβ) θνηλνπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη 

ζηνλ Οξγαληζκφ φια ηα ξπζκηζηηθά κέηξα 

πνπ ιακβάλνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο θαη 

βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο εληφο 15 εκεξψλ 

απφ ηελ παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

πιεξνθνξηψλ. 

ηβ) θνηλνπνηνχλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη 

ζηνλ Οξγαληζκφ φια ηα ξπζκηζηηθά κέηξα 

πνπ ιακβάλνληαη ζε θξάηε κέιε ή ηξίηεο 

ρψξεο θαη βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο εληφο 15 εκεξψλ 

απφ ηελ παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

πιεξνθνξηψλ. 

Αηηηνιφγεζε 

Γελ είλαη θαηαλνεηφ γηαηί έλαο θάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο 

αξρέο κφλν γηα ηα ξπζκηζηηθά κέηξα ηξίησλ ρσξψλ θαη φρη γηα ηα θαλνληζηηθά κέηξα πνπ 

ζεζπίδνληαη απφ έλα θξάηνο κέινο. 

 

Τξνπνινγία  127 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 79 – παξάγξαθνο 3 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ εηδηθέο απαηηήζεηο ζηνπο 

θηεληάηξνπο θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο 

ηεο πγείαο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. Ο Οξγαληζκφο 

θαη νη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα 

νξγαλψλνπλ ζπλεδξηάζεηο ή έλα δίθηπν γηα 

νκάδεο θηεληάηξσλ θαη άιισλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο, φηαλ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε αλάγθε γηα ζπιινγή, 

αληηπαξαβνιή ή αλάιπζε εηδηθψλ 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

3. Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ εηδηθέο απαηηήζεηο ζηνπο 

θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο, ζηνπο 

θηεληάηξνπο θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο 

ηεο πγείαο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά 

αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ. Ο Οξγαληζκφο 

θαη νη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα 

νξγαλψλνπλ ζπλεδξηάζεηο ή έλα δίθηπν γηα 

νκάδεο θηεληάηξσλ θαη άιισλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο, φηαλ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε αλάγθε γηα ζπιινγή, 

αληηπαξαβνιή ή αλάιπζε εηδηθψλ 

δεδνκέλσλ θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. 

Αηηηνιφγεζε 

Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηε ε επηβνιή εηδηθψλ απαηηήζεσλ ζηνπο 

θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα ζηε λνκνζεηηθή 

πξάμε. 

 

 

Τξνπνινγία  128 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 79 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

παξέρνπλ εγθαίξσο ζην επξχ θνηλφ, ζηνπο 

θηεληάηξνπο θαη ζε άιινπο επαγγεικαηίεο 

ηεο πγείαο φιεο ηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλεπηζχκεηα 

ζπκβάληα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε 

ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ή κε άιια κέζα 

επηθνηλσλίαο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην 

θνηλφ. 

4. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

δεκνζηνπνηνχλ εγθαίξσο φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηε ρξήζε ελφο θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ή κε άιια κέζα 

επηθνηλσλίαο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην 

θνηλφ. 

Αηηηνιφγεζε 

Οη πιεξνθνξίεο γηα αξλεηηθά ζπκβάληα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ δελ 

πξέπεη λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηνπο νξγαληζκνχο θαξκάθσλ. 
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Τξνπνινγία  129 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 79 – παξάγξαθνο 4 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 4α. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη θηελίαηξνη 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηα 

αλεπηζχκεηα ζπκβάληα πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί θαη ιακβάλνπλ ηαθηηθά 

πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο θαηαγγειζείζεο 

παξελέξγεηεο. 

 

Τξνπνινγία  130 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 80 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Μηα αξκφδηα αξρή κπνξεί λα 

κεηαβηβάζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα 

θαζήθνληα πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 79, ζηελ αξκφδηα 

αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφ ζπκθσλεί εγγξάθσο. 

1. Μηα αξκφδηα αξρή κπνξεί λα 

κεηαβηβάζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα 

θαζήθνληα πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 79, ζηελ αξκφδηα 

δεκφζηα αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ζπκθσλεί 

εγγξάθσο. 

 

Τξνπνινγία  131 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 81 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη αλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε 

ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, κε ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ησλ 

δψσλ, ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία 

1. Οη αξκφδηεο αξρέο, άιιεο 

ελδηαθεξφκελεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, ψζηε λα 

πξνζδηνξίδεηαη αλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε 

ζρέζε νθέινπο-θηλδχλνπ ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, κε ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ησλ 
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ηνπ πεξηβάιινληνο («δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ»). 

δψσλ, ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο («δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ»). 

Αηηηνιφγεζε 

Φξεηαδφκαζηε κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, γηα 

παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαξξνή 

αλζεθηηθψλ βαθηεξίσλ ζην έδαθνο θαη ζην λεξφ. 

 

Τξνπνινγία  132 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 81 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο 

θαηαξηίδνπλ νκάδεο θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα γίλεη 

ζπλδπαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

ζεκάησλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

δηαγξάθεηαη 

Αηηηνιφγεζε 

Η παξάγξαθνο απηή είλαη πεξηηηή ζε έλαλ θαλνληζκφ. Οη αξκφδηεο αξρέο είλαη απηφλνκεο λα 

νξγαλψλνπλ θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

Τξνπνινγία  133 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 81 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Ο Οξγαληζκφο θαη ε νκάδα ζπληνληζκνχ 

ζπκθσλνχλ ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ παξαθνινχζεζεο δεδνκέλσλ γηα 

ηηο νκάδεο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Γηα θάζε νκάδα 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ νξίδεηαη κηα 

αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο σο αξκφδηνο 

3. Ο Οξγαληζκφο θαη ε νκάδα 

θηεληαηξηθήο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο 
ζπκθσλνχλ ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ παξαθνινχζεζεο δεδνκέλσλ γηα 

ηηο νκάδεο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαξκαθνεπαγξχπλεζεο. Γηα θάζε νκάδα 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ νξίδεηαη κηα 
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γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηεο («επηθεθαιήο 

αξρή»). 

αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκφο σο αξκφδηνο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηεο («επηθεθαιήο 

αξρή»). 

Αηηηνιφγεζε 

Οη αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θαξκαθνεπαγξχπλεζε ζα πξέπεη λα 

ζπδεηνχληαη θαιχηεξα ζηελ νκάδα θηεληαηξηθήο θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, φπνπ εκπεηξνγλψκνλεο 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζα ζπδεηνχλ ζέκαηα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο, θαη φρη ζηελ νκάδα 

ζπληνληζκνχ. 

 

Τξνπνινγία  134 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 98 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν γ α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 γ α) λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηεο νξζήο 

παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο ησλ 

θαξκάθσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ 

Έλσζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί σο πξψηεο 

χιεο κφλν δξαζηηθέο νπζίεο πνπ 

παξαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ νξζή 

παξαζθεπαζηηθή πξαθηηθή ησλ πξψησλ 

πιψλ. 

Αηηηνιφγεζε 

Η πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο φζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

παξαζθεπαζηή λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο νξζέο παξαζθεπαζηηθέο 

πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα ηζρχνληα πξφηππα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηεο χιεο, ζα πξέπεη λα απαηηείηαη κφλνλ απηέο 

νη δξαζηηθέο νπζίεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή θαξκάθσλ ζην πιαίζην ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο.  

Τξνπνινγία  135 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 98 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν δ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

δ) λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ζε 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππεπζχλνπ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 100· 

δ) λα ελεκεξψλεη πξνεγνπκέλσο ηελ 

αξκφδηα αξρή γηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα 

ήζειε λα επηθέξεη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα 
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ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 92 θαη λα ελεκεξψλεη ηελ 

αξκφδηα αξρή άκεζα ζε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππεπζχλνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 100· 

Αηηηνιφγεζε 

Η λνκνζεζία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ν θαηάιιεινο έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαζθεπήο 

ζα γίλεηαη ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, νη παξαζθεπαζηέο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα 

θάζε αιιαγή πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζπλζήθεο βάζεη ησλ νπνίσλ έρεη ρνξεγεζεί ε 

άδεηα παξαγσγήο, πξηλ εθαξκνζηεί ε ελ ιφγσ αιιαγή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαηαζθεπαζηή. 

 

Τξνπνινγία  136 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 100 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Ο θάηνρνο κηαο άδεηαο παξαγσγήο έρεη 

κνλίκσο θαη ζπλερψο ζηε δηάζεζή ηνπ έλα 

ηνπιάρηζηνλ εηδηθεπκέλν πξφζσπν, ην 

νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ππεχζπλν, 

ηδίσο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 

101. 

1. Ο θάηνρνο κηαο άδεηαο παξαγσγήο έρεη 

κνλίκσο θαη ζπλερψο ζηε δηάζεζή ηνπ έλα 

ηνπιάρηζηνλ εηδηθεπκέλν πξφζσπν, ην 

νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ππεχζπλν, 

ηδίσο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 

101. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο παξαγσγήο 

κπνξεί λα αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ επζχλε 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

παξάγξαθν, εάλ αληαπνθξίλεηαη 

πξνζσπηθά ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηα 

εηδηθεπκέλα πξφζσπα πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

 

Τξνπνινγία  137 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 107 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Σα άηνκα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα 

ζπληαγνγξαθνχλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην 

2. Σα άηνκα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα 

ζπληαγνγξαθνχλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ζχκθσλα κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην, 
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πξαγκαηνπνηνχλ ιηαληθή πψιεζε 

αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ κφλν γηα δψα 

πνπ έρνπλ ππφ ηε θξνληίδα ηνπο, θαη κφλν 

ζηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία. 

κεηαμχ άιισλ νη θηελίαηξνη φπνπ 

θξίλεηαη ζθφπηκν, πξνβαίλνπλ ζε ιηαληθή 

πψιεζε αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ κφλν 

γηα δψα πνπ βξίζθνληαη άκεζα ππφ ηε 

θξνληίδα ηνπο κεηά απφ ηε δένπζα 

εμέηαζε θαη δηάγλσζε, θαη κφλν ζηελ 

πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία. 

 

 

 Σξνπνινγία 138 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 107 – παξάγξαθνο 2 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 2α. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ απζηεξφηεξνπο φξνπο, πνπ 

δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο 

πγείαο, πγείαο ησλ δψσλ θαη πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηε ιηαληθή 

πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

νη ελ ιφγσ φξνη είλαη αλάινγνη ηνπ 

θηλδχλνπ θαη δελ πεξηνξίδνπλ 

αδηθαηνιφγεηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 

Τξνπνινγία  139 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 108 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαζέηνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

κέζσ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 

98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ
28

, ζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Έλσζε, ππφ 

1. Σα πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαζέηνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα, 

εθηφο απφ αληηκηθξνβηαθά, κέζσ 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 

98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ
28

, ζε θπζηθά ή λνκηθά 
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ηνλ φξν φηη ηα θάξκαθα απηά 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ. 

πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Έλσζε, ππφ 

ηνλ φξν φηη ηα θάξκαθα απηά 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ. 

__________________ __________________ 

28
 Οδεγία 98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

22αο Ινπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ΔΔ L 

204 ηεο 21.7.1998, ζ. 37). 

28
 Οδεγία 98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

22αο Ινπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ΔΔ L 

204 ηεο 21.7.1998, ζ. 37). 

 

Τξνπνινγία  140 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 108 – παξάγξαθνο 7 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 7α. Δπηβάιινληαη απζηεξνί κεραληζκνί 

ειέγρνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ θηεληαηξηθψλ 

ζπληαγνγξαθήζεσλ, πνπ ζα ζπλεπάγνληαη 

απνηξεπηηθέο θπξψζεηο ή πνηληθέο 

δηψμεηο ζε πεξίπησζε παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηαο ή κε ζπκκφξθσζεο κε 

ηνλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο. Σα θξάηε κέιε 

αλαπηχζζνπλ ζχζηεκα ςεθηαθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο ζε εζληθφ επίπεδν. 

 Η Δπηηξνπή πξνσζεί ηελ αλάπηπμε 

ελαξκνληζκέλνπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε θαη βνεζάεη ηα θξάηε κέιε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο. Η ρνξήγεζε θαη ν έιεγρνο 

ησλ ζπληαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

εζληθφ επίπεδν, ηνπιάρηζηνλ έσο φηνπ 

εθαξκνζηεί έλα ελσζηαθφ ζχζηεκα πνπ 

ζα επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ζπληαγνγξαθήζεσλ.  

 Δθαξκφδεηαη έλα ηερλνινγηθήο βάζεο 

ζχζηεκα γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ζπληαγψλ ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ, ε 
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νπνία ζα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε φια ηα 

θαξκαθεία (θαηαζηήκαηα θαη 

δηαδηθηπαθά θαξκαθεία), ηηο αξκφδηεο 

εζληθέο αξρέο θαη ηνπο θηεληάηξνπο, κε 

δεδνκέλν φηη απηή ε δπλαηφηεηα 

δηαδηθηπαθήο δηαζηαχξσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ηφζν απφ ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο φζν θαη απφ ηνπο 

θηεληάηξνπο ζα απνηξέςεη ηηο απάηεο θαη 

ηηο θαηαρξήζεηο. 

 

Τξνπνινγία  141 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 110 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) πξνζδηνξηζκφ ηνπ δψνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία· 

α) πξνζδηνξηζκφ ηνπ δψνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη ζε ζεξαπεία θαη, ζε 

πεξίπησζε ζπληαγνγξάθεζεο 

αληηκηθξνβηαθψλ, ηεο λφζνπ πνπ 

δηαγλψζηεθε· 

 

 

Τξνπνινγία  142 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 110 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ηβ 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

ηβ) ηπρφλ αλαγθαίεο πξνεηδνπνηήζεηο· ηβ) ηπρφλ αλαγθαίεο πξνεηδνπνηήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

αιφγηζηε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ· 

 

 

Τξνπνινγία  143 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 110 – παξάγξαθνο 2 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η ρνξήγεζε θηεληαηξηθήο ζπληαγήο 

επηηξέπεηαη κφλν ζε εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ζχκθσλα κε ην 

εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην. 

2. Η ρνξήγεζε θηεληαηξηθήο ζπληαγήο 

επηηξέπεηαη κφλν ζε εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ζχκθσλα κε ην 

εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην. Ωζηφζν, ε 

ζπληαγνγξάθεζε θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ δξνπλ σο αλαβνιηθά, 

θαηά ησλ ινηκψμεσλ, αληηθιεγκνλψδε, 

νξκνληθά ή ςπρνηξφπα πξαγκαηνπνηείηαη 

πάληα απφ θηελίαηξν γηα δψα πνπ έρεη 

άκεζα ππφ ηελ θξνληίδα ηνπ θαη κφλν 

κεηά απφ θιηληθή εμέηαζε θαη δηάγλσζε. 

 

 

Τξνπνινγία  144 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 110 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Όηαλ έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή, ε 

ζπληαγνγξαθνχκελε θαη ρνξεγνχκελε 

πνζφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ απαηηνχκελε 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

3. Όηαλ έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

ρνξεγείηαη κε ηαηξηθή ζπληαγή, ε 

ζπληαγνγξαθνχκελε θαη ρνξεγνχκελε 

πνζφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ απαηηνχκελε 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

Η ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ γηα 

ιφγνπο πξνθχιαμεο δελ επηηξέπεηαη. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηδηαίηεξεο 

πεξηπηψζεηο, φηαλ ππάξρεη πιήξεο 

αηηηνιφγεζε απφ θηελίαηξν θαη φηαλ ε ελ 

ιφγσ ρξήζε θαζνξίδεηαη ξεηά ζηηο 

πιεξνθνξίεο εγθεθξηκέλνπ πξντφληνο 

(πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο, θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο θαη 

επηζήκαλζε) πνπ αθνξνχλ ην θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν.  Σα αληηκηθξνβηαθά δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνηέ γηα λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηελ θαθή πγηεηλή ή ηηο 

αλεπαξθείο ζπλζήθεο εθηξνθήο. 
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Τξνπνινγία  145 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 110 – παξάγξαθνο 3 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3α. Η ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ γηα ιφγνπο 

κεηαθχιαμεο επηηξέπεηαη κφλν κεηά ηε 

δένπζα θιηληθή εμέηαζε θαη δηάγλσζε ζε 

δψα πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε άιια 

δψα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ θιηληθά 

ζπκπηψκαηα κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο, γηα 

ηελ πξφιεςε ηεο πεξαηηέξσ εμάπισζεο 

ηεο αζζέλεηαο ζηελ νκάδα ησλ δψσλ. 

Απηή ε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ζρέδην γηα ηελ πγεία πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηα θαηάιιεια κε ηαηξηθά 

κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο αλάγθεο λα 

ιάβεη ρψξα ηέηνηα ρξήζε ζην κέιινλ. 

 

Τξνπνινγία  146 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 110 – παξάγξαθνο 3 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3β. ηελ πεξίπησζε αληηκηθξνβηαθψλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ γηα αλζξψπηλε 

ρξήζε, ηα ζπληαγνγξαθεκέλα θάξκαθα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηα 

δψα πνπ εμεηάζηεθαλ απφ ην άηνκν πνπ 

εμέδσζε ηελ ζπληαγή. Σα 

ζπληαγνγξαθεκέλα θάξκαθα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηε 

δηαγλσζζείζα λφζν. 

Αηηηνιφγεζε 

Οη θξίζηκεο ζεκαζίαο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ θζνξηνθηλνιφλσλ 

θαη ησλ ζχγρξνλσλ θεθαινζπνξίλσλ, θαη θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΠΟΥ. Η εθηεηακέλε ρξήζε 

ηνπο ζε δψα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θηλδπλεχεη λα πξνθαιέζεη αληνρή 

ζηα αληηβηνηηθά, επηβαξπληηθή γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα αλζξψπηλε ρξήζε, θαη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζε δψα. 
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Τξνπνινγία  147 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 110 – παξάγξαθνο 4 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

4. Οη θηεληαηξηθέο ζπληαγέο 

αλαγλσξίδνληαη ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. 

Η δηάζεζε ελφο ζπληαγνγξαθνχκελνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ην εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην. 

4. Οη θηεληαηξηθέο ζπληαγέο πνπ 

εθδίδνληαη απφ θηελίαηξν αλαγλσξίδνληαη 

ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. Η δηάζεζε ελφο 

ζπληαγνγξαθνχκελνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

εθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην. 

 

 

 

Τξνπνινγία  148 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 111 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

1. Σα θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππεχζπλα ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο νξζήο δσνηερλίαο θαη ηνπο 

φξνπο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

Αηηηνιφγεζε 

Σχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε «Μία πγεία» θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο νξζήο δσνηερλίαο θαη ηεο 

ππεχζπλεο ρξήζεο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

 

Τξνπνινγία  149 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 111 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1α. Οη αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο 

ρνξεγνχληαη ζε δψα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ κφλν κε ζπληαγή 

θηεληάηξνπ ή θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ 
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επαγγεικαηία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ησλ 

δψσλ, εθφζνλ ιακβάλνληαη φια ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ παξαηίζεληαη ζην 

παξάξηεκα ΙΙΙα. 

 Απαγνξεχεηαη ε καδηθή ρνξήγεζε 

θαξκάθνπ γηα ιφγνπο πξφιεςεο ή 

πξνθχιαμεο ζε πφζηκν πγξφ ή λεξφ φηαλ 

δελ έρεη δηαγλσζζεί θακία λφζνο. 

 

 

Τξνπνινγία  150 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 112 – παξάγξαθνο 2 – ζηνηρείν ε 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

ε) πξνζδηνξηζκφο ησλ δψσλ ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη ην θάξκαθν· 

ε) πξνζδηνξηζκφο ησλ δψσλ ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη ην θάξκαθν θαη δηάγλσζε ηεο 

λφζνπ γηα ηελ νπνία ηνπο ρνξεγείηαη 

απηφ· 

Αηηηνιφγεζε 

Η ζσζηή δηάγλσζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ. 

 

Τξνπνινγία  151 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 115 – παξάγξαθνο 1 – εηζαγσγηθό κέξνο 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο κέινο 

γηα πάζεζε ελφο είδνπο δψσλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ, θαη' εμαίξεζε, ν αξκφδηνο 

θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ ηελ άκεζε 

πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη ηδίσο γηα λα 

απνθεπρζεί απαξάδεθηε ηαιαηπσξία ηνπ 

δψνπ, λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αγσγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ ηα αθφινπζα: 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο κέινο 

γηα πάζεζε ελφο είδνπο δψσλ πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ, θαη’ εμαίξεζε, ν αξκφδηνο 

θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ ηελ άκεζε 

πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο πγείαο ή ηεο θαιήο 

δηαβίσζεο ησλ δψσλ, λα ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηελ αγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ ηα 

αθφινπζα, κε εμαίξεζε ηα αληηκηθξνβηαθά 

πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέηξν 
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πξνθχιαμεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο, εθηφο 

εάλ ππάξρεη εηδηθή έγθξηζε ηεο 

Δπηηξνπήο Φαξκάθσλ γηα Κηεληαηξηθή 

Υξήζε (CVMP): 

 

Τξνπνινγία  152 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 115 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν α – ζεκείν iii 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

(iii) έλα θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε ζην νηθείν θξάηνο κέινο, 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2001/83/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
30

 ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

726/2004· 

(iii) έλα θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε ζην νηθείν θξάηνο κέινο, 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2001/83/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
30

 ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

726/2004, φηαλ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαλέλα θάξκαθν 

ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν α) ζεκείν i) ή ii). 

Σα αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

έθδνζεο ζπληαγήο απφ θηελίαηξν θαη 

έγθξηζεο απφ ηελ θηεληαηξηθή αξρή πνπ 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ ελ ιφγσ θηεληάηξνπ, κφλνλ 

εθφζνλ ε ζεξαπεία κε θάξκαθν, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α) ζεκείν i) ή ii), 

δελ είλαη δπλαηή· 

__________________ __________________ 

30
 Οδεγία 2001/83/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ 

θψδηθνο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε (ΔΔ L 311 ηεο 

28.11.2001, ζ. 67). 

30
 Οδεγία 2001/83/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

6εο Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ 

θψδηθνο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα αλζξψπηλε ρξήζε (ΔΔ L 311 ηεο 

28.11.2001, ζ. 67). 

Αηηηνιφγεζε 

Γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηα επηηξεπφκελα θηεληαηξηθά θάξκαθα. Η ρνξήγεζε θαξκάθσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο φξνπο. 
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Τξνπνινγία  153 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο κέινο 

γηα πάζεζε ελφο κε πδξφβηνπ δψνπ 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ, θαη ' εμαίξεζε, ν 

αξκφδηνο θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ ηελ 

άκεζε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη ηδίσο γηα 

λα απνθεπρζεί απαξάδεθηε ηαιαηπσξία 

ηνπ δψνπ, λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αγσγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ νηηδήπνηε απφ ηα 

αθφινπζα: 

1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο κέινο 

γηα πάζεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 

δψνπ, θαη’ εμαίξεζε, ν αξκφδηνο 

θηελίαηξνο δχλαηαη, ππφ ηελ άκεζε 

πξνζσπηθή ηνπ επζχλε θαη ηδίσο γηα λα 

απνθεπρζεί απαξάδεθηε ηαιαηπσξία ηνπ 

δψνπ, λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αγσγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ νπνηνδήπνηε άιιν 

θηεληαηξηθφ θάξκαθν εγθεθξηκέλν βάζεη 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κε εμαίξεζε ηα 

αληηκηθξνβηαθά πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο πξνθχιαμεο 

ζε άηνκν ή νκάδα φηαλ δελ έρεη 

δηαγλσζζεί λφζνο ζε θάπνην απφ ηα δψα: 

 

 

Τξνπνινγία  154 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 111, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα ζε έλα θξάηνο 

κέινο γηα κηα πάζεζε πνπ πιήηηεη 

πδξφβηα δψα παξαγσγήο ηξνθίκσλ, θαη ' 

εμαίξεζε, ν αξκφδηνο θηελίαηξνο 

δχλαηαη, ππφ ηελ άκεζε πξνζσπηθή ηνπ 

επζχλε θαη ηδίσο γηα λα απνθεπρζεί 

απαξάδεθηε ηαιαηπσξία ησλ δψσλ, λα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αγσγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δψσλ νπνηνδήπνηε απφ 

ηα αθφινπζα θάξκαθα: 

2. Δάλ δελ ππάξρεη θάξκαθν κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ αγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δψνπ 

θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε 

ρξήζε θαη είλαη εγθεθξηκέλν ζην 

εθάζηνηε θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 2001/83/ΔΚ ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 726/2004, ή θηεληαηξηθφ θάξκαθν 

πνπ παξαζθεπάδεηαη ακέζσο πξηλ απφ ηε 

ρξήζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θηεληαηξηθήο ζπληαγήο απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ κε βάζε ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

Αληηκηθξνβηαθά θάξκαθα πνπ 
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πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη εθδνζεί ζπληαγή απφ 

θηελίαηξν θαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ 

θηεληαηξηθή αξρή πνπ είλαη αξκφδηα γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ελ 

ιφγσ θηεληάηξνπ, κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη 

δπλαηή ε ζεξαπεία κε θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

α. θηεληαηξηθά θάξκαθα εγθεθξηκέλα 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζην 

νηθείν θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζε δψα 

άιινπ πδξφβηνπ είδνπο παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ, ή θαη γηα ρξήζε ζε δψα ηνπ 

ηδίνπ πδξφβηνπ είδνπο αιιά γηα 

δηαθνξεηηθή πάζεζε·  

 

β. θηεληαηξηθά θάξκαθα εγθεθξηκέλα 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζε άιιν 

θξάηνο κέινο γηα ρξήζε ζην ίδην ή ζε 

άιιν πδξφβην είδνο παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

είηε γηα ηελ ίδηα είηε γηα άιιε πάζεζε. 

 

 

Τξνπνινγία  155 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 3 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 

2 θαη κέρξη ηε ζέζπηζε εθηειεζηηθήο 

πξάμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

4, αλ δελ ππάξρεη ην θάξκαθν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρεία 

α) θαη β), θαη’ εμαίξεζε, ν θηελίαηξνο 

δχλαηαη, ππφ ηελ άκεζε πξνζσπηθή ηνπ 

επζχλε θαη ηδίσο γηα λα απνθεπρζεί 

απαξάδεθηε ηαιαηπσξία ησλ δψσλ, λα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αγσγή ησλ 

πδξφβησλ δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε κνλάδα: 

δηαγξάθεηαη 

α) έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν εγθεθξηκέλν 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζην 

νηθείν ή ζε άιιν θξάηνο κέινο γηα ρξήζε 
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ζε κε πδξφβηα είδε παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

β) έλα θάξκαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε εγθεθξηκέλν ζην νηθείν 

θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

2001/83/ΔΚ ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

726/2004. 

 

 

 

Τξνπνινγία  156 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 4 – πξώην εδάθην 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

Η Δπηηξνπή κπνξεί, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, λα θαηαξηίζεη θαηάινγν ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί ζηελ Έλσζε γηα ρξήζε ζε 

ρεξζαία δψα θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζεξαπεία 

πδξφβησλ δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. Οη ελ ιφγσ 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ άξζξνπ 145 

παξάγξαθνο 2. 

Η Δπηηξνπή κπνξεί, κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, λα θαηαξηίζεη θαηάινγν ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί ζηελ Έλσζε γηα ρξήζε ζε 

ρεξζαία δψα θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζεξαπεία 

πδξφβησλ δψσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. Απηή ε 

δηάηαμε αθνξά απζηεξά θιεηζηά πδαηηθά 

ζπζηήκαηα κε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Οη ελ ιφγσ 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ άξζξνπ 145 

παξάγξαθνο 2. 

 

Τξνπνινγία  157 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 116 – παξάγξαθνο 5 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζεξαπείαο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 3, ν 

θηελίαηξνο κπνξεί λα ρνξεγεί πξνζσπηθά 

ην θάξκαθν ή λα επηηξέπεη ζε άιιν άηνκν 

λα ην ρνξεγήζεη, ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

θηεληάηξνπ. 

5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζεξαπείαο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 2, ν 

θηελίαηξνο κπνξεί λα ρνξεγεί πξνζσπηθά 

ην θάξκαθν ή λα επηηξέπεη ζε άιιν άηνκν 

λα ην ρνξεγήζεη, ππφ ηελ επζχλε ηνπ 

θηεληάηξνπ. 
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Τξνπνινγία  158 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 115 θαη 116 γηα ηε ζεξαπεία 

παζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη άιιε 

ζεξαπεία, θαη φηαλ ε ρξήζε ηνπο δελ 

παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία 

ή ηελ πγεία ησλ δψσλ. 

1. Σα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 115 θαη 116 γηα ηε ζεξαπεία 

παζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη άιιε 

ζεξαπεία, εθφζνλ ιακβάλνληαη φια ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ παξαηίζεληαη ζην 

παξάξηεκα ΙΙΙα, θαη φηαλ ε νξζή 

ρνξήγεζε κηαο ηέηνηαο ζεξαπείαο δελ 

παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία 

ή ηελ πγεία ησλ δψσλ. Γελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζπλήζνπο 

πξαθηηθήο γηα ιφγνπο πξνθχιαμεο ή 

νκαδηθήο ζεξαπείαο γηα ιφγνπο 

πξνθχιαμεο φηαλ δελ έρεη δηαγλσζζεί 

λφζνο. 

Αηηηνιφγεζε 

Σην παξάξηεκα 3α αλαθέξνληαη κέηξα πξφιεςεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πξηλ 

αλαδεηεζεί ε ιχζε ησλ αληηκηθξνβηαθψλ. Ο λνκνζέηεο κπνξεί λα αλαθεξζεί κφλν ζηελ νξζή 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ θαξκάθσλ θαη φρη ζηελ ελδερφκελε θαθή ρξήζε ηνπο. 

 

Τξνπνινγία  159 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 2 – εδάθην 1 α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Οη αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ θαηαιφγνπ 

αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ πνπ ζα 

πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα δελ ζα πξέπεη λα 

απνζαξξχλνπλ ηα θξάηε κέιε ή λα ηα 

απνηξέπνπλ απφ ην λα απαγνξεχνπλ ηε 

ρξήζε νξηζκέλσλ αληηκηθξνβηαθψλ ζε 

νξηζκέλα είδε εάλ ην θξίλνπλ ζθφπηκν. 
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Τξνπνινγία  160 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 118 – παξάγξαθνο 2 – εδάθην 2 – ζηνηρείν α 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

α) ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζε 

πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ 

θαξκάθνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1· 

α) ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζε 

πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ 

θαξκάθνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ελέρεη ε ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ νπζηψλ 

θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε 

πγεία ζε δψα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ. 

Αηηηνιφγεζε 

«Κξίζηκεο ζεκαζίαο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο» είλαη νπζίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΠΟΥ θαη 

ε ρξήζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο αλζξψπνπο. 

 

Τξνπνινγία  161 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 124 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Η απαγφξεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 δελ ηζρχεη γηα ηε δηαθήκηζε 

πνπ απεπζχλεηαη ζε πξφζσπα ζηα νπνία 

επηηξέπεηαη ε ζπληαγνγξάθεζε ή ε 

δηάζεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

2. Η απαγφξεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 δελ ηζρχεη γηα ηε δηαθήκηζε 

πνπ απεπζχλεηαη ζε πξφζσπα ζηα νπνία 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε, ε ζπληαγνγξάθεζε ή 

ε δηάζεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. 

Αηηηνιφγεζε 

Η ππεχζπλε ρξήζε θαξκάθσλ απαηηεί επίζεο απφ ηνπο ρξήζηεο θαξκάθσλ λα πξνβαίλνπλ ζε 

επηινγέο θαηφπηλ ελεκέξσζεο. 

 

Τξνπνινγία  162 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 
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Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1α. Η Δπηηξνπή εμαζθαιίδεη 

ελαξκνληζκέλε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά 

ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Έλσζε. 

Αηηηνιφγεζε 

Απηφ ζα επηηξέςεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ζπληνληζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

Τξνπνινγία  163 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 1 β (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 1β. Οη αξκφδηεο αξρέο ζεζπίδνπλ 

πξφγξακκα δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ ζε 

θηεληαηξεία θαη κνλάδεο εθηξνθήο, 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε 

ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο κε ηα 

πξφηππα πνηφηεηαο, κε ζηφρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. 

 

Τξνπνινγία  164 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 4 – εδάθην 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 Δάλ είλαη αλαγθαίν, νη επηζεσξήζεηο 

κπνξνχλ λα είλαη αηθληδηαζηηθέο. 

Οη επηζεσξήζεηο, ζε νξηζκέλν πνζνζηφ 

πνπ ζα θαζνξηζηεί κε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη αηθληδηαζηηθά. 
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Τξνπνινγία  165 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 125 – παξάγξαθνο 6 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

6. Οη εθζέζεηο επηζεψξεζεο 

κεηαθνξηψλνληαη ζηελ θαηάιιειε βάζε 

δεδνκέλσλ, φπνπ ππάξρεη ζπλερήο 

πξφζβαζε γηα φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

6. Οη εθζέζεηο επηζεψξεζεο 

κεηαθνξηψλνληαη ζηελ θαηάιιειε βάζε 

δεδνκέλσλ, φπνπ ππάξρεη ζπλερήο 

πξφζβαζε γηα φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο. Σα 

ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο 

δεκνζηνπνηνχληαη. 

 

Τξνπνινγία  166 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 128 – παξάγξαθνο 3 α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 3α. Ο Οξγαληζκφο θαη ε Δπηηξνπή 

εμαζθαιίδνπλ ελαξκνληζκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ηηο θηεληαηξηθέο επηζεσξήζεηο. 

 

Τξνπνινγία  167 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 136 – παξάγξαθνο 1 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

1. Σα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

1. Σα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

βάζεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Οη 

αξκφδηεο αξρέο είλαη ππεχζπλεο, κεηαμχ 

άιισλ, γηα ηελ παξνρή ηεο επηζηεκνληθήο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ αηηήζεσλ βάζεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 

Αηηηνιφγεζε 

Οη επζχλεο δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ θαλνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο νξίδνληαη κε ζαθήλεηα πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ην απαηηνχκελν επίπεδν πξνβιεςηκφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Θα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, ν θαλνληζκφο λα αληαλαθιά ην νινθιεξσκέλν θαλνληζηηθφ ζχζηεκα 
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ηεο ΔΔ πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, φπνπ νη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ 

κειψλ δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ παξνρή επηζηεκνληθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ζε άιια επηζηεκνληθά θαζήθνληα. Τπρφλ πεξαηηέξσ 

εμέιημε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απηφ ην δνθηκαζκέλν κνληέιν. 

 

 

Τξνπνινγία  168 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 136 – παξάγξαθνο 2 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο βάζεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη παξέρνπλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θάζε 

αλαγθαία θαη ρξήζηκε ππνζηήξημε γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ. Οη αξκφδηεο αξρέο 

αιιεινελεκεξψλνληαη θαηάιιεια, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηηο άδεηεο παξαγσγήο θαη 

ρνλδξηθήο πψιεζεο, ηα πηζηνπνηεηηθά 

νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο ή ηηο 

άδεηεο θπθινθνξίαο. 

2. Οη αξκφδηεο αξρέο ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο βάζεη ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη παξέρνπλ ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θάζε 

αλαγθαία θαη ρξήζηκε ππνζηήξημε γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ. Οη αξκφδηεο αξρέο 

αιιεινελεκεξψλνληαη θαηάιιεια θαη 

ελεκεξψλνπλ θαη άιιεο ελδηαθεξφκελεο 

αξρέο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο άδεηεο παξαγσγήο 

θαη ρνλδξηθήο πψιεζεο, ηα πηζηνπνηεηηθά 

νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο ή ηηο 

άδεηεο θπθινθνξίαο. 

Αηηηνιφγεζε 

Φξεηαδφκαζηε κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ, γηα 

παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαξξνή 

αλζεθηηθψλ βαθηεξίσλ ζην έδαθνο θαη ζην λεξφ. 

 

Τξνπνινγία  169 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 141 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν ε α (λέν) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ε α) λα αληηκεησπίζεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζηελ αλάπηπμε 

κηθξνβηαθήο αληνρήο, βαζηδφκελε ζηα 

ππάξρνληα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, 
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ηδηαίηεξα κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ γηα: 

 – ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο, 

 – ηε κείσζε ηεο ρξήζεο αληηκηθξνβηαθψλ 

πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε, θαη 

 – ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πξνθπιαθηηθήο 

ρξήζεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο. 

 Απηφ ην έξγν ζα πεξηγξάθεηαη ζε ζρέδην 

πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή ην 

αξγφηεξν δχν ρξφληα κεηά ηελ έγθξηζε 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Σν ζρέδην 

νξίδεη ζηφρνπο γηα ηηο κεηψζεηο ζηε 

ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ θαη 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ελ ιφγσ κεηψζεσλ. 

 

Τξνπνινγία  170 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Άξζξν 144 – παξάγξαθνο 1 – ζηνηρείν β 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

β) λα εμεηάδεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

θαξκαθνεπαγξχπλεζε ησλ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ζηα 

θξάηε κέιε· 

δηαγξάθεηαη 

Αηηηνιφγεζε 

Οη ζπδεηήζεηο επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαξκαθνεπαγξχπλεζε πξέπεη λα γίλνληαη ζηελ 

νκάδα θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θαη φρη ζηελ νκάδα ζπληνληζκνχ. 

 

Τξνπνινγία  171 

Πξόηαζε θαλνληζκνύ 

Παξάξηεκα III α (λέα) 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή Τξνπνινγία 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙα 

 Πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ πξηλ απφ ηελ πξνζθπγή ζε 
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αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία (κεηαθχιαμε) 

νιφθιεξσλ νκάδσλ δψσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ: 

 – ρξεζηκνπνίεζε πγηψλ δψσλ εθηξνθήο 

πνπ αλαπηχζζνληαη θπζηνινγηθά, κε ηελ 

θαηάιιειε γελεηηθή πνηθηιφηεηα, 

 – ζπλζήθεο πνπ ζέβνληαη ηηο 

ζπκπεξηθνξηθέο αλάγθεο ησλ εηδψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεξαξρηψλ, 

 – ππθλφηεηα δσηθνχ πιεζπζκνχ πνπ δελ 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο λφζνπ, 

 – απνκφλσζε ησλ λνζνχλησλ δψσλ απφ 

ηελ ππφινηπε νκάδα, 

 – (γηα θνηφπνπια θαη κηθξφηεξα δψα) 

ππνδηαίξεζε ησλ θνπαδηψλ ζε 

κηθξφηεξεο, θπζηθά δηαρσξηζκέλεο 

νκάδεο· 

 – εθαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ θαλφλσλ γηα 

ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ήδε ζηελ πνιιαπιή 

ζπκκφξθσζε, φπσο νξίδνληαη ζηηο 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο 11, 

12, 13 ζην παξάξηεκα II ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1a

.  

 __________________ 

 1a
Καλνληζκφο (EE) αξηζ. 1306/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 

ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΟΚ) αξηζ. 352/78, (ΔΚ) 

αξηζ. 165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) 

αξηζ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 θαη 

(ΔΚ) αξηζ. 485/2008 (ΔΔ L 347, 

20.12.2013, ζ. 549). 

(Οδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 98/58/ΔΚ, ηεο 20ήο Ινπιίνπ 1998, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δψσλ ζηα εθηξνθεία (ΔΔ L 221, 8.8.1998, ζει. 23), νδεγία 91/630/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

19εο Ννεκβξίνπ 1991, γηα ηνπο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρνίξσλ (ΔΔ L 
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340, 11.12.1991, ζει. 33), νδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 91/629/ΔΟΚ, ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 1991, γηα 

ηε ζέζπηζε ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κφζρσλ (ΔΔ L 340, 11.12.1991, ζει. 

28)) 
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