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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Εισαγωγή 

 

Υπάρχει πιεστική ανάγκη για νέα νομοθεσία η οποία θα διευρύνει το πεδίο για την έρευνα, 

την ανάπτυξη και τον έλεγχο των κτηνιατρικών φαρμάκων και θα αυξήσει την παραγωγή και 

την αποδοτικότητά της στην εσωτερική αγορά. Υπάρχει επίσης αυξανόμενη ανάγκη για νέα 

και καλύτερα φάρμακα για χρήση στον κλάδο παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, ενόψει 

της κλιματικής αλλαγής και της παγκόσμιας τάσης για μεγαλύτερη διακίνηση. Από την 

άποψη των κτηνοτρόφων, έχει αποφασιστική σημασία να διατίθενται αποτελεσματικά και 

προσβάσιμα φάρμακα σε λογικές τιμές όταν αυτά χρειάζονται. 

 

Απλοποίηση 

 

Από πολλές απόψεις, η παραγωγή κτηνιατρικών φαρμάκων είναι πολύ πιο περίπλοκη από 

εκείνη των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον οι άνθρωποι 

ανήκουν σε ένα μόνον είδος, ενώ τα ζώα σε πολλά διαφορετικά είδη, γεγονός που 

κατακερματίζει την αγορά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό για 

την ανάπτυξη των κτηνιατρικών φαρμάκων οι νόμοι και οι κανονισμοί να είναι ιδιαιτέρως 

επεξηγηματικοί και απλοί. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει με την 

σειρά του να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την απλοποίηση και διευκρίνιση της 

υποβληθείσας από την Επιτροπή πρότασης. Πρώτη απαίτηση είναι να απλοποιηθεί η ίδια η 

γραφειοκρατία, χωρίς να μειώνονται οι έλεγχοι σε νέα προϊόντα ή η παρακολούθηση των 

παρενεργειών των προϊόντων και του αντίκτυπου στην υγεία και την καλή διαβίωση των 

ζωών ή του αντίκτυπού τους στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

 

Επιπλέον, διαπιστώνεται ένας δισταγμός στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία αφήνει 

μάλλον υπερβολικά πολλές αποφάσεις στις αρχές των 28 κρατών μελών, ενώ αναθέτει 

ελάχιστες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί επίσης αναπάντητο ερώτημα το πώς η 

ΕΕ θα εγκρίνει σαφείς κανόνες σχετικά με το τί πρέπει να συνεπάγεται μια ορισμένη 

αρμοδιότητα, και συγκεκριμένα τί σημαίνει «αρμόδιος κτηνίατρος». 

 

Διευκρίνιση 

 

Το άρθρο 4 δεν περιέχει ακριβείς ορισμούς ζωτικών όρων όπως «υπεύθυνη χρήση 

κτηνιατρικών φαρμάκων». Εδώ οι ορισμοί που διατυπώθηκαν από την EPRUMA (ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα) πρέπει να 

ληφθούν ως σημείο αφετηρίας, εφόσον αυτή η συνεταιριστική οργάνωση συγκεντρώνει όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως γεωργικές οργανώσεις, ενώσεις κτηνιάτρων και το ιατρικό 

επάγγελμα. 

 

Μικροβιακή αντοχή 

 

Η πρόταση περιέχει περιέργως ελάχιστα πράγματα από άποψη διατάξεων για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρκώς αυξανόμενης αντοχής στα μικρόβια, γεγονός 

που αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή απειλή τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους. Έχει 
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σαφώς ζωτική σημασία για τους ανθρώπους και τα ζώα να αποκατασταθεί σαφής εικόνα το 

ταχύτερο δυνατό του πώς χρησιμοποιούνται όλα τα αντιμικροβιακά φάρμακα, ούτως ώστε να 

μπορούμε πάραυτα να μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό την χρήση τους και να παύσουν οι 

καταχρήσεις. 

 

Μολονότι το άρθρο 54 της πρότασης προβλέπει ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με την 

χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων (πράγμα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε ήδη 

από τον Μάιο του 2011), δεν υπάρχουν σαφείς απαιτήσεις προς τις υπεύθυνες αρχές στα 

κράτη μέλη για την συλλογή, συγκέντρωση και αναφορά συγκεκριμένων πληροφοριών 

σχετικά με το πού, το πότε, το πώς και το γιατί έχει χρησιμοποιηθεί ένα αντιμικροβιακό 

φάρμακο - ιδίως δε ένα αντιβακτηριδιακό φάρμακο. Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι ότι τα 

δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να αναφέρουν το πότε χορηγήθηκαν, τον τόπο, το ζώο 

στο οποίο χορηγήθηκαν καθώς και βάσει ποιας διάγνωσης έγινε αυτό; Η απαίτηση για τη 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με την διάγνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η συνταγογράφηση οιουδήποτε αντιβακτηριδιακού φαρμάκου χωρίς να έχει γίνει 

σαφής διάγνωση της νόσου. 

 

Το άρθρο 108 σχετικά με την λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων εξ αποστάσεως 

αποτελεί ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση αλλά δεν επαρκεί. Θα ήταν λογικό να 

επιτρέπεται η πώληση μόνον μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο διαδίκτυο. 

 

Ομοίως, το άρθρο 107 σχετικά με τα οικονομικά κίνητρα για τους κτηνιάτρους για την 

συνταγογράφηση φαρμάκων είναι ευπρόσδεκτο αλλά ανεπαρκές. Φαίνεται περίεργο που 

πρέπει να υπάρξει μια τέτοια διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των ιατρών στον τομέα της 

ιατρικής και της κτηνιατρικής: οι γιατροί συνήθως αμείβονται καλά για τη δουλειά τους και 

την ειδικότητά τους, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη εξίσου καλά καταρτισμένοι και ικανοί 

κτηνίατροι υποχρεούνται να πωλούν φάρμακα για να τα βγάλουν πέρα. Θα ήταν λογικό και 

εύλογο οι κτηνίατροι - όπως και οι γιατροί - να έχουν αποθέματα φαρμάκων για την 

αντιμετώπιση άμεσων αναγκών έως ότου αποκτηθούν τα φάρμακα με τον συνήθη τρόπο, 

αλλά δεν πρέπει αυτό να συνοδεύεται από κίνητρα κέρδους. 

 

Σε κάθε περίπτωση, για λόγους δημόσιας υγείας ο νέος κανονισμός θα πρέπει να δίνει τη 

δυνατότητα στα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν μεγαλύτερης εμβέλειας κανόνες 

σχετικά με την χρήση και την συνταγογράφηση αντιμικροβιακών φαρμάκων.  

 

Αντίκτυπος στο περιβάλλον 

 

Η κατανάλωση αντιμικροβιακών και άλλων κτηνιατρικών φαρμάκων δημιουργεί επίσης ένα 

αυξανόμενο πρόβλημα για το περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά την διαρροή στο φυσικό 

περιβάλλον. Στις ημέρες μας η κοπριά, η οποία είναι το σημαντικότερο λίπασμα, διαχέει 

μεγάλες ποσότητες, π.χ., βακτηρίων με αντοχή στα αντιβιοτικά, στην αγροτική γη και στα 

ύδατα. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τις παρενέργειες στα πλαίσια των μέτρων 

φαρμακοεπαγρύπνησης (τμήμα 6) θα πρέπει επίσης να διαβιβασθούν σε άλλες αρμόδιες 

αρχές, για παράδειγμα εκείνες που είναι υπεύθυνες για το περιβάλλον. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τα ζώα μπορούν να προσβληθούν από 

ένα ευρύ φάσμα νόσων οι οποίες είναι 

δυνατόν να προληφθούν ή να 

θεραπευτούν. Ο αντίκτυπος των νόσων 

των ζώων και των μέτρων που είναι 

αναγκαία για τον έλεγχο αυτών μπορεί να 

είναι καταστροφικός για μεμονωμένα ζώα, 

ζωικούς πληθυσμούς, εκτροφείς ζώων και 

την οικονομία. Οι μεταδοτικές στον 

άνθρωπο νόσοι των ζώων μπορούν επίσης 

να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 

δημόσια υγεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

διατίθενται στην Ένωση επαρκή και 

αποτελεσματικά κτηνιατρικά φάρμακα 

ώστε να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα 

δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων, 

καθώς και για την ανάπτυξη των τομέων 

της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας. 

(6) Παρά τα υγειονομικά, διατροφικά, 

διαχειριστικά μέτρα και τα μέτρα 

βιοασφάλειας που λαμβάνουν οι 

κτηνοτρόφοι, τα ζώα μπορούν να 

προσβληθούν από ένα ευρύ φάσμα νόσων 

οι οποίες πρέπει να προληφθούν ή να 

θεραπευτούν με κτηνιατρικά φάρμακα 

τόσο χάριν της υγείας των ζώων όσο και 

για λόγους καλής διαβίωσης. Ο 

αντίκτυπος των νόσων των ζώων και των 

μέτρων που είναι αναγκαία για τον έλεγχο 

αυτών μπορεί να είναι καταστροφικός για 

μεμονωμένα ζώα, ζωικούς πληθυσμούς, 

εκτροφείς ζώων και την οικονομία. Οι 

μεταδοτικές στον άνθρωπο νόσοι των 

ζώων μπορούν επίσης να έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να διατίθενται στην 

Ένωση επαρκή και αποτελεσματικά 

κτηνιατρικά φάρμακα ώστε να 

εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα δημόσιας 

υγείας και υγείας των ζώων, καθώς και για 

την ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας 

και της υδατοκαλλιέργειας. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 
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στην εξασφάλιση υψηλού βαθμού 

προστασίας της υγείας τόσο των ζώων 

όσο και των ανθρώπων, ενώ παράλληλα 

θα διασφαλίζεται η προστασία του 

περιβάλλοντος. Θα πρέπει να τηρείται η 

αρχή της προφύλαξης και να 

εξασφαλίζεται μέσω του παρόντος 

κανονισμού ότι η βιομηχανία θα 

αποδεικνύει ότι οι φαρμακευτικές ουσίες 

ή τα κτηνιατρικά φάρμακα που 

παράγονται ή διατίθενται στην αγορά δεν 

έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία 

των ανθρώπων ή των ζώων ή μη 

αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 

θεωρεί ότι υπάρχουν λόγοι που 

υποδηλώνουν ότι ένα κτηνιατρικό 

φάρμακο μπορεί να παρουσιάζει δυνητικό 

σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του 

ανθρώπου ή των ζώων ή για το 

περιβάλλον, θα πρέπει να 

πραγματοποιείται επιστημονική 

αξιολόγηση του φαρμάκου σε ενωσιακό 

επίπεδο, για την έκδοση μιας ενιαίας 

απόφασης όσον αφορά τα σημεία της 

διαφωνίας, η οποία είναι δεσμευτική για τα 

κράτη μέλη και λαμβάνεται με βάση μια 

συνολική αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου. 

(14) Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 

θεωρεί ότι υπάρχουν λόγοι που 

υποδηλώνουν ότι ένα κτηνιατρικό 

φάρμακο μπορεί να παρουσιάζει δυνητικό 

σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του 

ανθρώπου ή των ζώων ή για το 

περιβάλλον, θα πρέπει να 

πραγματοποιείται επιστημονική 

αξιολόγηση του φαρμάκου σε ενωσιακό 

επίπεδο, για την έκδοση μιας ενιαίας 

απόφασης όσον αφορά τα σημεία της 

διαφωνίας, η οποία είναι δεσμευτική για τα 

κράτη μέλη και λαμβάνεται με βάση μια 

συνολική αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου. 

Η διαδικασία χορήγησης άδειας για 

κτηνιατρικά φάρμακα θα πρέπει να είναι 

ρυθμισμένη έτσι ώστε να αίρει 

διοικητικές διαδικασίες που θα 

μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξη 

της έρευνας και της καινοτομίας με 

σκοπό την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. 

Αιτιολόγηση 

Η ανάπτυξη και η καινοτομία σε σχέση με τα νέα φάρμακα ενίοτε υπονομεύεται από τον 
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κίνδυνο να μην εγκριθεί το προϊόν. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν 

περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο 

κανένα κατάλληλο εγκεκριμένο 

κτηνιατρικό φάρμακο. Στις περιπτώσεις 

αυτές, κατ' εξαίρεση, οι κτηνίατροι θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συνταγογραφούν άλλα φάρμακα για τα 

ζώα που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους 

σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες και μόνο 

προς το συμφέρον της υγείας ή της καλής 

διαβίωσης των ζώων. Στην περίπτωση των 

ζώων παραγωγής τροφίμων, οι κτηνίατροι 

θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

προβλέπεται κατάλληλος χρόνος 

αναμονής, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος 

επιβλαβών καταλοίπων των εν λόγω 

φαρμάκων στην τροφική αλυσίδα. 

(17) Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν 

περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο 

κανένα κατάλληλο εγκεκριμένο 

κτηνιατρικό φάρμακο. Στις περιπτώσεις 

αυτές, κατ’ εξαίρεση, οι κτηνίατροι θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συνταγογραφούν άλλα φάρμακα για τα 

ζώα που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους 

σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες και μόνο 

προς το συμφέρον της υγείας ή της καλής 

διαβίωσης των ζώων, και, αντίστοιχα, η 

χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 

μπορεί να επιτρέπεται μόνο σε 

περιπτώσεις που έχει εκδοθεί συνταγή 

από κτηνίατρο και έχει χορηγηθεί άδεια 

από τις κτηνιατρικές αρχές στις οποίες 

υπάγεται ο κτηνίατρος. Στην περίπτωση 

των ζώων παραγωγής τροφίμων, οι 

κτηνίατροι θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

προβλέπεται κατάλληλος χρόνος 

αναμονής, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος 

επιβλαβών καταλοίπων των εν λόγω 

φαρμάκων στην τροφική αλυσίδα. 

Αιτιολόγηση 

Για την υγειονομική και περιβαλλοντική ασφάλεια πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά 

προτεραιότητα τα επιτρεπόμενα κτηνιατρικά φάρμακα. Η χρήση φαρμάκων που προορίζονται 

για ανθρώπινη χρήση πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς όρους. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Η οδηγία 2010/63/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου15 καθορίζει διατάξεις για την 

προστασία των ζώων που 

χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς 

σκοπούς με βάση τις αρχές της 

αντικατάστασης, της μείωσης και της 

βελτίωσης. Οι κλινικές δοκιμές των 

κτηνιατρικών φαρμάκων εξαιρούνται από 

την εν λόγω οδηγία. Ο σχεδιασμός και η 

διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών, οι 

οποίες παρέχουν βασικές πληροφορίες 

σχετικά με την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα ενός κτηνιατρικού 

φαρμάκου, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

παρέχουν όσο το δυνατόν πιο 

ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη χρήση 

του ελάχιστου δυνατού αριθμού ζώων, ενώ 

θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες 

που είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν 

πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία για τα ζώα, οι 

οποίες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν 

υπόψη τις αρχές που ορίζονται από την 

οδηγία 2010/63/ΕΕ. 

(20) Η οδηγία 2010/63/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου15 καθορίζει διατάξεις για την 

προστασία των ζώων που 

χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς 

σκοπούς με βάση τις αρχές της 

αντικατάστασης, της μείωσης και της 

βελτίωσης. Οι κλινικές δοκιμές των 

κτηνιατρικών φαρμάκων εξαιρούνται από 

την εν λόγω οδηγία. Ο σχεδιασμός και η 

διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών, οι 

οποίες παρέχουν βασικές πληροφορίες 

σχετικά με την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα ενός κτηνιατρικού 

φαρμάκου, πρέπει να βελτιστοποιηθούν 

ώστε να παρέχουν όσο το δυνατόν πιο 

ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη χρήση 

του ελάχιστου δυνατού αριθμού ζώων, ενώ 

θα πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες 

που είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν 

πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία για τα ζώα, οι 

οποίες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν 

υπόψη τις αρχές που ορίζονται από την 

οδηγία 2010/63/ΕΕ. 

__________________ __________________ 

15 Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας 

των ζώων που χρησιμοποιούνται για 

επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της 

20.10.2010, σ. 33). 

15 Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας 

των ζώων που χρησιμοποιούνται για 

επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της 

20.10.2010, σ. 33). 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Οι δοκιμασίες, οι προκλινικές μελέτες 

και οι κλινικές δοκιμές αποτελούν μια 

σημαντική επένδυση την οποία πρέπει να 

κάνουν οι εταιρείες προκειμένου να 

(25) Οι δοκιμασίες, οι προκλινικές μελέτες 

και οι κλινικές δοκιμές αποτελούν μια 

σημαντική επένδυση την οποία πρέπει να 

κάνουν οι εταιρείες προκειμένου να 
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υποβάλουν τα αναγκαία δεδομένα με την 

αίτηση για άδεια κυκλοφορίας ή να 

καθορίσουν ένα ανώτατο όριο καταλοίπων 

για τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες 

του κτηνιατρικού φαρμάκου. Η επένδυση 

αυτή θα πρέπει να προστατεύεται με στόχο 

την τόνωση της έρευνας και της 

καινοτομίας, ώστε να διασφαλίζεται η 

διαθεσιμότητα των αναγκαίων 

κτηνιατρικών φαρμάκων στην Ένωση. Για 

τον λόγο αυτό, τα δεδομένα που 

υποβάλλονται σε μια αρμόδια αρχή ή στον 

Οργανισμό θα πρέπει να προστατεύονται 

ώστε να μην χρησιμοποιούνται από άλλους 

αιτούντες. Ωστόσο, η προστασία αυτή θα 

πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη για 

να επιτρέπεται ο ανταγωνισμός. 

υποβάλουν τα αναγκαία δεδομένα με την 

αίτηση για άδεια κυκλοφορίας ή να 

καθορίσουν ένα ανώτατο όριο καταλοίπων 

για τις φαρμακολογικά δραστικές ουσίες 

του κτηνιατρικού φαρμάκου. Η επένδυση 

αυτή θα πρέπει να προστατεύεται με στόχο 

την τόνωση της έρευνας και της 

καινοτομίας, ιδίως όσον αφορά τα 

κτηνιατρικά φάρμακα για ελάσσονα είδη 

και τα αντιμικροβιακά, ώστε να 

διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των 

αναγκαίων κτηνιατρικών φαρμάκων στην 

Ένωση. Για τον λόγο αυτό, τα δεδομένα 

που υποβάλλονται σε μια αρμόδια αρχή ή 

στον Οργανισμό θα πρέπει να 

προστατεύονται ώστε να μην 

χρησιμοποιούνται από άλλους αιτούντες. 

Ωστόσο, η προστασία αυτή θα πρέπει να 

είναι χρονικά περιορισμένη για να 

επιτρέπεται ο ανταγωνισμός. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Έχει διαπιστωθεί ότι οι δυνητικές 

επιπτώσεις ενός προϊόντος στο περιβάλλον 

μπορεί να εξαρτώνται από την ποσότητα 

που χρησιμοποιείται και την προκύπτουσα 

ποσότητα φαρμακευτικής ουσίας που 

ενδέχεται να φτάσει στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 

συστατικό ενός φαρμάκου για το οποίο 

υποβάλλεται αίτηση για άδεια 

κυκλοφορίας ως γενόσημο αποτελεί 

κίνδυνο για το περιβάλλον, είναι σκόπιμο 

να απαιτούνται στοιχεία για τις δυνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον με στόχο τη 

διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι αιτούντες θα πρέπει να 

προσπαθούν να ενώσουν τις προσπάθειές 

τους για τη δημιουργία των εν λόγω 

δεδομένων έτσι ώστε να επιτυγχάνουν 

μείωση τόσο του κόστους όσο και των 

(27) Έχει διαπιστωθεί ότι οι δυνητικές 

επιπτώσεις ενός προϊόντος στο περιβάλλον 

μπορεί να εξαρτώνται από την ποσότητα 

που χρησιμοποιείται και την προκύπτουσα 

ποσότητα φαρμακευτικής ουσίας που 

ενδέχεται να φτάσει στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 

συστατικό ενός φαρμάκου για το οποίο 

υποβάλλεται αίτηση για άδεια 

κυκλοφορίας ως γενόσημο αποτελεί 

κίνδυνο για το περιβάλλον, είναι σκόπιμο 

να απαιτούνται στοιχεία για τις δυνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον με στόχο τη 

διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι αιτούντες θα πρέπει να 

προσπαθούν να ενώσουν τις προσπάθειές 

τους για τη δημιουργία των εν λόγω 

δεδομένων έτσι ώστε να επιτυγχάνουν 

μείωση τόσο του κόστους όσο και των 
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δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. Το 

σύστημα, με την έως τώρα μορφή του, 

έχει οδηγήσει σε επικαλύψεις δοκιμών, 

σπατάλη πόρων και έλλειψη εναρμόνισης 

των εκτιμήσεων περιβαλλοντικού 

κινδύνου. Το σύστημα 

φαρμακοεπαγρύπνησης δεν έχει 

καταφέρει έως τώρα να αντισταθμίσει τις 

επιπτώσεις αυτού του χαμηλού βαθμού 

εναρμόνισης. Τούτο ισχύει ιδίως για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που εγκρίθηκαν 

πριν να τεθεί σε ισχύ η απαίτηση για 

εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου. 

Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να 

καθιερώσει ένα σύστημα αναθεώρησης 

με βάση την εκάστοτε ουσία για την 

εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου 

αυτών των κτηνιατρικών φαρμάκων. Τα 

αποτελέσματα αυτού του συστήματος 

αναθεώρησης θα δημοσιοποιούνται στις 

λεγόμενες «μονογραφίες». 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Η μικροβιακή αντοχή στα φάρμακα 

που προορίζονται τόσο για ανθρώπινη όσο 

και για κτηνιατρική χρήση συνιστά ένα 

ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα υγείας στην 

Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Πολλές από τις αντιμικροβιακές ουσίες 

που χρησιμοποιούνται στα ζώα 

χρησιμοποιούνται και στον άνθρωπο. 

Ορισμένες από αυτές τις αντιμικροβιακές 

ουσίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

πρόληψη ή την αντιμετώπιση λοιμώξεων 

που μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο 

στον άνθρωπο. Για να καταπολεμηθεί η 

μικροβιακή αντοχή, θα πρέπει να ληφθεί 

μια σειρά μέτρων. Πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι στις ετικέτες των κτηνιατρικών 
αντιμικροβιακών περιλαμβάνονται 

κατάλληλες προειδοποιήσεις και οδηγίες. 

(33) Η μικροβιακή αντοχή στα φάρμακα 

που προορίζονται τόσο για ανθρώπινη όσο 

και για κτηνιατρική χρήση συνιστά ένα 

ολοένα σοβαρότερο πρόβλημα υγείας στην 

Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο, 

πράγμα που συνεπάγεται κοινή ευθύνη 

των κρατών μελών και όλων των 

σχετικών παραγόντων. Πολλές από τις 

αντιμικροβιακές ουσίες που 

χρησιμοποιούνται στα ζώα 

χρησιμοποιούνται και στον άνθρωπο. 

Ορισμένες από αυτές τις αντιμικροβιακές 

ουσίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

πρόληψη ή την αντιμετώπιση λοιμώξεων 

που μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο 

στον άνθρωπο. Για να καταπολεμηθεί η 

μικροβιακή αντοχή, θα πρέπει να ληφθεί 

μια σειρά μέτρων. Χρειάζεται καλύτερη 
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Η χρήση που δεν καλύπτεται από τους 

όρους της άδειας κυκλοφορίας για 

ορισμένα νέα ή καίριας σημασίας 

αντιμικροβιακά που προορίζονται για τον 

άνθρωπο θα πρέπει να περιορίζεται στον 

κτηνιατρικό τομέα. Οι κανόνες για τη 

διαφήμιση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών 

θα πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι, και οι 

απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας θα 

πρέπει να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους 

κινδύνους και τα οφέλη των 

αντιμικροβιακών κτηνιατρικών φαρμάκων. 

πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση και 

τις επιπτώσεις των αντιμικροβιακών 

φαρμάκων. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι 

τα μέτρα εφαρμόζονται αναλογικά τόσο 

στον ανθρώπινο όσο και στον ζωικό 

τομέα και ότι στις ετικέτες των 

αντιμικροβιακών περιλαμβάνονται 

κατάλληλες προειδοποιήσεις και οδηγίες. 

Η χρήση που δεν καλύπτεται από τους 

όρους της άδειας κυκλοφορίας για 

ορισμένα νέα ή καίριας σημασίας 

αντιμικροβιακά που προορίζονται για τον 

άνθρωπο θα πρέπει να περιορίζεται στον 

κτηνιατρικό τομέα. Οι κανόνες για τη 

διαφήμιση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών 

θα πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι, και οι 

απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας θα 

πρέπει να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους 

κινδύνους και τα οφέλη των 

αντιμικροβιακών κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Η ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών 

ουσιών δεν έχει συμβαδίσει με την αύξηση 

της αντοχής στις υφιστάμενες 

αντιμικροβιακές ουσίες. Με δεδομένη την 

περιορισμένη καινοτομία ως προς την 

ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών, 

είναι εξαιρετικά σημαντικό η 

αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 

αντιμικροβιακών ουσιών να διατηρείται 

για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. 

Η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε 

κτηνιατρικά φάρμακα μπορεί να επιταχύνει 

την εμφάνιση και τη διάδοση ανθεκτικών 

μικροοργανισμών και μπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο την αποτελεσματική χρήση των 

ήδη περιορισμένου αριθμού υφιστάμενων 

αντιμικροβιακών ουσιών για τη θεραπεία 

(36) Η ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών 

ουσιών δεν έχει συμβαδίσει με την αύξηση 

της αντοχής στις υφιστάμενες 

αντιμικροβιακές ουσίες. Με δεδομένη την 

περιορισμένη καινοτομία ως προς την 

ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών, 

είναι εξαιρετικά σημαντικό η 

αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 

αντιμικροβιακών ουσιών να διατηρείται 

για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. 

Η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε 

κτηνιατρικά φάρμακα μπορεί να επιταχύνει 

την εμφάνιση και τη διάδοση ανθεκτικών 

μικροοργανισμών και μπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο την αποτελεσματική χρήση των 

ήδη περιορισμένου αριθμού υφιστάμενων 

αντιμικροβιακών ουσιών για τη θεραπεία 
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λοιμώξεων στον άνθρωπο. Επομένως, δεν 

θα πρέπει να επιτρέπεται η κατάχρηση 

αντιμικροβιακών. 

λοιμώξεων στον άνθρωπο. Επομένως, δεν 

θα πρέπει να επιτρέπεται η κατάχρηση 

αντιμικροβιακών. Η προληπτική αγωγή με 

αντιμικροβιακά πρέπει να ρυθμιστεί 

αυστηρότερα και να συνιστάται μόνο σε 

συγκεκριμένες, σαφώς καθορισμένες 

περιπτώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

όσον αφορά την υγεία των ζώων, τη 

βιοασφάλεια και τις διατροφικές ανάγκες. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Η εσφαλμένη χορήγηση και χρήση 

ενός αντιμικροβιακού αποτελεί κίνδυνο για 

τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων. 

Επομένως, τα αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 

μόνο κατόπιν κτηνιατρικής συνταγής. Τα 

άτομα που έχουν δικαίωμα 

συνταγογράφησης διαδραματίζουν καίριο 

ρόλο στη διασφάλιση της συνετής χρήσης 

των αντιμικροβιακών και, κατά συνέπεια, 

δεν θα πρέπει να επηρεάζονται, άμεσα ή 

έμμεσα, από την παροχή οικονομικών 

κινήτρων για τη συνταγογράφηση των 

φαρμάκων αυτών. Ως εκ τούτου, η 

προμήθεια κτηνιατρικών αντιμικροβιακών 

από αυτούς τους επαγγελματίες της υγείας 

θα πρέπει να περιορίζεται στην ποσότητα 

που απαιτείται για τη θεραπεία των ζώων 

που έχουν υπό τη φροντίδα τους. 

(38) Η εσφαλμένη χορήγηση και χρήση 

ενός αντιμικροβιακού αποτελεί κίνδυνο για 

τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων. 

Επομένως, τα αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 

μόνο κατόπιν κτηνιατρικής συνταγής. Τα 

άτομα που έχουν δικαίωμα 

συνταγογράφησης διαδραματίζουν καίριο 

ρόλο στη διασφάλιση της συνετής χρήσης 

των αντιμικροβιακών. Οι κτηνίατροι έχουν 

νομική υποχρέωση, η οποία αποτελεί 

μέρος της επαγγελματικής δεοντολογίας 

τους, να εξασφαλίζουν την υπεύθυνη 

χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Δεν 

θα πρέπει να επηρεάζονται, άμεσα ή 

έμμεσα, από την παροχή οικονομικών 

κινήτρων για τη συνταγογράφηση των 

φαρμάκων αυτών. Ο κλάδος της υγείας 

των ζώων και οι κτηνίατροι θα πρέπει να 

προωθούν από κοινού την υπεύθυνη 

χρήση. Ως εκ τούτου, η προμήθεια 

κτηνιατρικών αντιμικροβιακών από αυτούς 

τους επαγγελματίες της υγείας θα πρέπει 

να περιορίζεται στην ποσότητα που 

απαιτείται για τη θεραπεία των ζώων που 

έχουν υπό τη φροντίδα τους. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38α) Η συνετή χρήση αντιμικροβιακών 

είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της 

μικροβιακής αντοχής. Οι κατευθυντήριες 

γραμμές συνετής χρήσης, τις οποίες 

συνέταξε η Επιτροπή, πρέπει να 

εξεταστούν από τα κράτη μέλη. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38β) Για να διευκολυνθεί η συνετή 

χρήση, είναι επιτακτική η ανάγκη για 

γρήγορες, αξιόπιστες και 

αποτελεσματικές κτηνιατρικές 

διαγνώσεις, τόσο για τον εντοπισμό της 

αιτίας της νόσου όσο και για τη 

διεξαγωγή δοκιμών ευαισθησίας σε 

αντιβιοτικά. Αυτό θα διευκολύνει την 

ορθή διάγνωση, θα επιτρέψει την 

προσηλωμένη στον στόχο χρήση 

αντιβιοτικών, ενώ θα αποφεύγεται η 

χρήση αντιβιοτικών καίριας σημασίας 

και θα περιορίζεται έτσι η ανάπτυξη 

αντοχής στα αντιβιοτικά. Υπάρχει σαφής 

ανάγκη για καινοτομία στο μέλλον, ιδίως 

για επιτόπιες διαγνώσεις, καθώς και 

ανάγκη προβληματισμού για το αν στον 

τομέα αυτόν χρειάζεται μεγαλύτερη 

εναρμόνιση ή άλλη ρύθμιση σε ενωσιακό 

επίπεδο. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη 

επαρκώς λεπτομερών και συγκρίσιμων 

δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο για τον 

προσδιορισμό των τάσεων και τον 

εντοπισμό πιθανών παραγόντων κινδύνου 

που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη μέτρων με στόχο τον περιορισμό 

του κινδύνου από τη μικροβιακή αντοχή 

και την παρακολούθηση των επιπτώσεων 

των μέτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί. Ως 

εκ τούτου, είναι σημαντικό να συλλέγονται 

δεδομένα σχετικά με τις πωλήσεις και τη 

χρήση αντιμικροβιακών στα ζώα, 

δεδομένα σχετικά με τη χρήση 

αντιμικροβιακών σε ανθρώπους και 

δεδομένα σχετικά με τους ανθεκτικούς στα 

αντιμικροβιακά οργανισμούς που 

εντοπίζονται σε ανθρώπους, ζώα και 

τρόφιμα. Για να διασφαλιστεί ότι οι 

συλλεγόμενες πληροφορίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, θα 

πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες 

όσον αφορά τη συλλογή και την 

ανταλλαγή δεδομένων. Υπεύθυνα για τη 

συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τη 

χρήση αντιμικροβιακών θα πρέπει να είναι 

τα κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό του 

Οργανισμού. 

(40) Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη 

επαρκώς λεπτομερών και συγκρίσιμων 

δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο για τον 

προσδιορισμό των τάσεων και τον 

εντοπισμό πιθανών παραγόντων κινδύνου 

που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη μέτρων με στόχο τον περιορισμό 

του κινδύνου από τη μικροβιακή αντοχή 

και την παρακολούθηση των επιπτώσεων 

των μέτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί. Ως 

εκ τούτου, είναι σημαντικό να συλλέγονται 

δεδομένα σχετικά με τις πωλήσεις και τη 

χρήση αντιμικροβιακών στα ζώα, 

δεδομένα σχετικά με τη χρήση 

αντιμικροβιακών σε ανθρώπους και 

δεδομένα σχετικά με τους ανθεκτικούς στα 

αντιμικροβιακά οργανισμούς που 

εντοπίζονται σε ανθρώπους, ζώα και 

τρόφιμα. Απαιτούνται καλύτερα δεδομένα 

σχετικά με τον τρόπο, τον χρόνο, τον 

τόπο και τον λόγο χρήσης των 

αντιμικροβιακών. Κατά συνέπεια, τα 

δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να 

χωρίζονται ανά αντιμικροβιακό, είδος 

ζώου και νόσο ή λοίμωξη για την οποία 

χορηγείται η αγωγή.  Για να διασφαλιστεί 

ότι οι συλλεγόμενες πληροφορίες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, θα 

πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες 

όσον αφορά τη συλλογή και την 

ανταλλαγή δεδομένων. Υπεύθυνα για τη 

συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τη 

χρήση αντιμικροβιακών θα πρέπει να είναι 

τα κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό του 

Οργανισμού. 

Αιτιολόγηση 

Βασίζεται στο ψήφισμα της Επιτροπής Γεωργίας σχετικά με την αντοχή στα αντιβιοτικά, που 

εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Μαΐου 2011. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (40α) Η εμπορική ευαισθησία δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία 

για την άρνηση πρόσβασης των πολιτών 

σε πληροφορίες σχετικά με τις χημικές 

ουσίες που επηρεάζουν το σώμα τους, 

καθώς και τα σώματα άλλων μη 

στοχευόμενων ειδών στο ευρύτερο 

περιβάλλον. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

η μέγιστη διαφάνεια, με παράλληλη 

προστασία των πιο ευαίσθητων εμπορικά 

πληροφοριών. 

Αιτιολόγηση 

Μπορεί να βρεθεί ισορροπία μεταξύ των δύο στόχων. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 49 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(49) Σε ειδικές περιπτώσεις, ή από τη 

σκοπιά της δημόσιας υγείας και της υγείας 

των ζώων, είναι απαραίτητο τα δεδομένα 

ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που 

ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο έκδοσης 

της άδειας κυκλοφορίας να 

συμπληρώνονται με συμπληρωματικά 

στοιχεία μετά τη διάθεση του προϊόντος 

στην αγορά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας 

κυκλοφορίας η υποχρέωση διεξαγωγής 

μελετών μετά τη χορήγηση της άδειας. 

(49) Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι 

απαραίτητο, από τη σκοπιά της δημόσιας 

υγείας, της υγείας των ζώων ή από 

περιβαλλοντική άποψη, τα δεδομένα 

ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που 

ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο έκδοσης 

της άδειας κυκλοφορίας να 

συμπληρώνονται με συμπληρωματικά 

στοιχεία μετά τη διάθεση του προϊόντος 

στην αγορά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας 

κυκλοφορίας η υποχρέωση διεξαγωγής 

μελετών μετά τη χορήγηση της άδειας. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 50 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(50) Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης σε 

ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την 

καταγραφή και την ενσωμάτωση 

πληροφοριών για όλα τα κτηνιατρικά 

φάρμακα που έχουν λάβει άδεια 

κυκλοφορίας στην Ένωση. Αυτή η βάση 

δεδομένων θα βελτιώσει την ανίχνευση 

ανεπιθύμητων συμβάντων, ενώ επιπλέον 

θα επιτρέψει και θα διευκολύνει την 

εποπτεία και τον καταμερισμό της 

εργασίας σε θέματα 

φαρμακοεπαγρύπνησης μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών. 

(50) Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης σε 

ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την 

καταγραφή και την ενσωμάτωση 

πληροφοριών για όλα τα κτηνιατρικά 

φάρμακα που έχουν λάβει άδεια 

κυκλοφορίας στην Ένωση. Αυτή η βάση 

δεδομένων θα βελτιώσει την ανίχνευση 

ανεπιθύμητων συμβάντων, ενώ επιπλέον 

θα επιτρέψει και θα διευκολύνει την 

εποπτεία και τον καταμερισμό της 

εργασίας σε θέματα 

φαρμακοεπαγρύπνησης μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών και άλλων 

ενδιαφερόμενων αρχών όπως οργανισμών 

για την προστασία του περιβάλλοντος και 

αρχών για την ασφάλεια των τροφίμων σε 

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. 

Αιτιολόγηση 

Χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, για 

παράδειγμα, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τη διαρροή 

ανθεκτικών βακτηρίων στο έδαφος και στο νερό. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(56) Οι όροι που διέπουν τη διάθεση 

κτηνιατρικών φαρμάκων στο κοινό θα 

πρέπει να είναι εναρμονισμένοι εντός της 

Ένωσης. Η διάθεση κτηνιατρικών 

φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται μόνο από 

πρόσωπα που έχουν λάβει σχετική άδεια 

από το κράτος μέλος στο οποίο είναι 

εγκατεστημένα. Ταυτόχρονα, προκειμένου 

(56) Οι όροι που διέπουν τη διάθεση 

κτηνιατρικών φαρμάκων στο κοινό θα 

πρέπει να είναι εναρμονισμένοι εντός της 

Ένωσης. Η διάθεση κτηνιατρικών 

φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται μόνο από 

πρόσωπα, ενδεχομένως από κτηνιάτρους, 

που έχουν λάβει σχετική άδεια από το 

κράτος μέλος στο οποίο είναι 
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να βελτιωθεί η πρόσβαση στα κτηνιατρικά 

φάρμακα στην Ένωση, οι έμποροι λιανικής 

πώλησης που έχουν λάβει άδεια για τη 

διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων από την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένοι θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να πωλούν μέσω 

διαδικτύου κτηνιατρικά φάρμακα με ή 

χωρίς ιατρική συνταγή σε αγοραστές σε 

άλλα κράτη μέλη. 

εγκατεστημένα. Ταυτόχρονα, προκειμένου 

να βελτιωθεί η πρόσβαση στα κτηνιατρικά 

φάρμακα στην Ένωση, οι έμποροι λιανικής 

πώλησης που έχουν λάβει άδεια για τη 

διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων από την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένοι θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να πωλούν μέσω 

διαδικτύου κτηνιατρικά φάρμακα με ή 

χωρίς ιατρική συνταγή σε αγοραστές σε 

άλλα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (56α) Οποιαδήποτε απαγόρευση της 

χορήγησης φαρμάκων από κτηνιάτρους 

θα μπορούσε να καταστήσει αδύνατη για 

ορισμένα κράτη μέλη τη διατήρηση ενός 

δικτύου κτηνιάτρων για ολόκληρη την 

επικράτειά τους. Μια τέτοια κάλυψη της 

επικράτειας έχει καίρια σημασία για την 

εξασφάλιση επιδημιολογικής εποπτείας 

υψηλού επιπέδου για υπάρχουσες ή 

αναδυόμενες νόσους. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (56β) Η αποσύνδεση της συνταγής από τη 

χορήγηση δεν περιορίζει την κατανάλωση 

αντιβιοτικών. Αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ότι τα κράτη μέλη όπου 

παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση 

αντιβιοτικών είναι εκείνα στα οποία η 

αποσύνδεση υφίσταται ήδη, ενώ 

αντίθετα, τα κράτη μέλη που 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση 
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στην κατανάλωση είναι εκείνα στα οποία 

η συνταγή εξακολουθεί να είναι 

συνδεδεμένη με τη χορήγηση.  

Αιτιολόγηση 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, «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 

 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (58α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, αφού 

ενημερώσουν την Επιτροπή, να έχουν τη 

δυνατότητα να θέσουν αυστηρότερους 

όρους για τη χορήγηση των κτηνιατρικών 

φαρμάκων που διατίθενται προς πώληση, 

χάριν της προστασίας της δημόσιας 

υγείας, της υγείας των ζώων και του 

περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση ότι οι 

εν λόγω όροι είναι ανάλογοι του κινδύνου 

και δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 62 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(62) Όταν ένα φάρμακο έχει εγκριθεί σε 

ένα κράτος μέλος και συνταγογραφείται 

στο εν λόγω κράτος μέλος από ασκούντα 

νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα 

στον τομέα της υγείας των ζώων για 

μεμονωμένο ζώο ή ομάδα ζώων, θα πρέπει 

καταρχήν να είναι δυνατή η αναγνώριση 

της εν λόγω κτηνιατρικής συνταγής και η 

χορήγηση του φαρμάκου αυτού σε άλλο 

(62) Όταν ένα φάρμακο έχει εγκριθεί σε 

ένα κράτος μέλος και συνταγογραφείται 

στο εν λόγω κράτος μέλος από κτηνίατρο 

για μεμονωμένο ζώο ή ομάδα ζώων, θα 

πρέπει καταρχήν να είναι δυνατή η 

αναγνώριση της εν λόγω κτηνιατρικής 

συνταγής και η χορήγηση του φαρμάκου 

αυτού σε άλλο κράτος μέλος. Η εξάλειψη 

των κανονιστικών και διοικητικών 
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κράτος μέλος. Η εξάλειψη των 

κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων 

για την αναγνώριση αυτή δεν θα πρέπει να 

θίγει τυχόν επαγγελματικά ή δεοντολογικά 

καθήκοντα τα οποία υποχρεώνουν τους 

επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για τη 

χορήγηση φαρμάκων να αρνούνται τη 

χορήγηση του φαρμάκου που ορίζεται στη 

συνταγή. 

εμποδίων για την αναγνώριση αυτή δεν θα 

πρέπει να θίγει τυχόν επαγγελματικά ή 

δεοντολογικά καθήκοντα τα οποία 

υποχρεώνουν τους επαγγελματίες που είναι 

υπεύθυνοι για τη χορήγηση φαρμάκων να 

αρνούνται τη χορήγηση του φαρμάκου που 

ορίζεται στη συνταγή. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 65 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(65) Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με 

τις νομικές απαιτήσεις μέσω ελέγχων είναι 

θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επίτευξη 

των στόχων του κανονισμού σε ολόκληρη 

την Ένωση. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις 

σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διανομής 

και χρήσης των κτηνιατρικών φαρμάκων. 

Για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, 

οι αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές 

επιθεωρήσεις. 

(65) Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με 

τις νομικές απαιτήσεις μέσω ελέγχων είναι 

θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επίτευξη 

των στόχων του κανονισμού σε ολόκληρη 

την Ένωση. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν την 

εξουσία να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις 

σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διανομής 

και χρήσης των κτηνιατρικών φαρμάκων 

και να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις 

ελέγχου. Για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, 

οι αρχές πρέπει να πραγματοποιούν 

συγκεκριμένο ποσοστό αιφνιδιαστικών 

επιθεωρήσεων που θα καθορίζεται από 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 67 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(67) Σε ορισμένες περιπτώσεις, αδυναμίες 

στο σύστημα ελέγχου των κρατών μελών 

μπορούν να παρεμποδίσουν σημαντικά την 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

(67) Σε ορισμένες περιπτώσεις, αδυναμίες 

στο σύστημα ελέγχου των κρατών μελών 

μπορούν να παρεμποδίσουν σημαντικά την 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 
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κανονισμού και να οδηγήσουν στην 

εμφάνιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία, 

την υγεία των ζώων και το περιβάλλον. 

Για να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη 

προσέγγιση όσον αφορά τις επιθεωρήσεις 

σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή θα 

πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί 

ελέγχους στα κράτη μέλη για την 

εξακρίβωση της λειτουργίας των εθνικών 

συστημάτων ελέγχου. 

κανονισμού και να οδηγήσουν στην 

εμφάνιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία, 

την υγεία των ζώων και το περιβάλλον. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει μια 

εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις 

επιθεωρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση και 

θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί 

ελέγχους στα κράτη μέλη για την 

εξακρίβωση της λειτουργίας των εθνικών 

συστημάτων ελέγχου. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλλουν αυστηρότερους όρους, που 

δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας 

υγείας, υγείας των ζώων και προστασίας 

του περιβάλλοντος, για τη χρήση και τη 

λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων 

στην επικράτειά τους, με την προϋπόθεση 

ότι οι εν λόγω όροι είναι ανάλογοι του 

κινδύνου και δεν περιορίζουν 

αδικαιολόγητα τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς.  

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Τα μέτρα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1a κοινοποιούνται στην 

Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, το κεφάλαιο VI ισχύει 

επίσης για τις δραστικές ουσίες, τα 

ενδιάμεσα προϊόντα και τα έκδοχα που 

χρησιμοποιούνται ως αρχικά υλικά σε 

κτηνιατρικά φάρμακα. 

2. Εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, το κεφάλαιο VI ισχύει 

επίσης για τα ενδιάμεσα προϊόντα και τις 

δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 

ως αρχικά υλικά σε κτηνιατρικά φάρμακα. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) σκοπός του είναι να χρησιμοποιηθεί ή 

να χορηγηθεί σε ζώα με στόχο είτε την 

αποκατάσταση, βελτίωση ή τροποποίηση 

φυσιολογικών λειτουργιών με την άσκηση 

φαρμακολογικής, ανοσολογικής ή 

μεταβολικής δράσης, είτε την 

πραγματοποίηση ιατρικής διάγνωσης· 

β) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 

χορηγηθεί σε ζώα με στόχο είτε την 

αποκατάσταση, βελτίωση ή τροποποίηση 

φυσιολογικών λειτουργιών με την άσκηση 

φαρμακολογικής, ανοσολογικής ή 

μεταβολικής δράσης, είτε την 

πραγματοποίηση ιατρικής διάγνωσης· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) σκοπός του είναι να χρησιμοποιηθεί για 

ευθανασία ζώων· 

γ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

ευθανασία ζώων 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός ενός κτηνιατρικού φαρμάκου πρέπει να είναι σαφής, ιδίως προκειμένου για την 

ταξινόμηση των υπαρχόντων φαρμάκων. Υπάρχει σώμα αποφάσεων του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο βασίζεται σε δύο «σκέλη», εκ των οποίων το πρώτο καλύπτει 

φάρμακα «ως εκ της παρουσιάσεως» και το δεύτερο φάρμακα «ως εκ της λειτουργίας». Η 

πρόταση της Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική ερμηνεία και, επομένως, σε 

απρόβλεπτες συνέπειες, όπως π.χ. αναταξινόμηση των υπαρχόντων προϊόντων. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) «μικροβιακή αντοχή»: η ικανότητα 

μικροοργανισμών να επιβιώσουν ή να 

πολλαπλασιάζονται σε συγκέντρωση 

αντιμικροβιακού παράγοντα η οποία 

κανονικά είναι ικανή να αναστείλει τον 

πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών του 

ίδιου είδους ή να επιφέρει το θάνατό τους· 

(8) «μικροβιακή αντοχή»: η ικανότητα 

μικροοργανισμών να επιβιώσουν ή να 

πολλαπλασιάζονται σε συγκέντρωση 

αντιμικροβιακού παράγοντα η οποία 

κανονικά είναι ικανή να αναστείλει την 

αύξηση μικροοργανισμών του ίδιου είδους 

ή να επιφέρει το θάνατό τους· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) «αντιμικροβιακό»: κάθε χημική 

ένωση με άμεση δράση σε 

μικροοργανισμούς που χρησιμοποιείται 

για θεραπεία ή πρόληψη λοιμώξεων. Στα 

αντιμικροβιακά περιλαμβάνονται τα 

αντιβακτηριδιακά, τα αντιικά, τα 

αντιμυκητιακά και τα αντιπρωτοζωικά· 

στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ως 

αντιμικροβιακή ουσία νοείται η 

αντιβακτηριδιακή δραστική ουσία· 

Αιτιολόγηση 

Πρακτικός ορισμός που προτάθηκε από την πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερόντων Epruma, η 

οποία εκπροσωπεί κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους και παρασκευαστές κτηνιατρικών φαρμάκων. 

Θα πρέπει να καλύπτει συγκεκριμένα τις αντιβακτηριδιακές δραστικές ουσίες και την ανάγκη 

περιορισμού της αντοχής των βακτηρίων που προέρχονται από ζώα στα αντιβιοτικά. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8β) «αντιπαρασιτικό»: φαρμακευτικό 

προϊόν ή ουσία που χρησιμοποιείται για 

την αντιμετώπιση παρασιτικών νόσων 

που προκαλούνται από διάφορες αιτίες· 

Αιτιολόγηση 

Τα αντιπαρασιτικά φάρμακα αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% της συνολικής 

ποσότητας των κτηνιατρικών φαρμάκων που πωλούνται στην παγκόσμια αγορά. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 8 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8γ) «αντιβακτηριδιακό»: κάθε χημική 

ένωση με άμεση δράση σε βακτήρια, που 

χρησιμοποιείται για θεραπεία ή πρόληψη 

λοιμώξεων. 

Αιτιολόγηση 

Πρακτικός ορισμός που προτάθηκε από την πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερόντων Epruma, η 

οποία εκπροσωπεί κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους και παρασκευαστές κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) «σχέση οφέλους-κινδύνου»: 

αξιολόγηση των θετικών επιδράσεων του 

κτηνιατρικού φαρμάκου σε σχέση με τους 

ακόλουθους κινδύνους που σχετίζονται με 

τη χρήση του εν λόγω προϊόντος: 

(11) «σχέση οφέλους-κινδύνου»: 

αξιολόγηση των θετικών θεραπευτικών 

επιδράσεων του κτηνιατρικού φαρμάκου 

σε σχέση με τους ακόλουθους κινδύνους 

που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω 

προϊόντος: 
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Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει μία ευρύτερη ερμηνεία των οφελών η οποία μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα στην ερμηνεία της σχέσης οφέλους-κινδύνου για ορισμένα προϊόντα, 

για παράδειγμα τα αντιμικροβιακά, όπου τα οφέλη μπορεί να περιλαμβάνουν θετικές συνέπειες 

και σε ζωοτεχνικές παραμέτρους, όπως τη βελτιωμένη παραγωγικότητα, πράγμα που αντιτίθεται 

στις φιλοδοξίες της πρότασης της Επιτροπής ως προς τη μικροβιακή αντοχή. Προτείνεται 

επομένως να οριστούν τα οφέλη ως «θεραπευτικά οφέλη». 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 20 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κτηνιατρικά φάρμακα που προορίζονται 

για είδη ζώων εκτός από βοοειδή, 

πρόβατα, χοίρους, κοτόπουλα, σκύλους και 

γάτες· 

β) κτηνιατρικά φάρμακα που προορίζονται 

για είδη ζώων εκτός από βοοειδή, πρόβατα 

που εκτρέφονται για το κρέας τους, 

χοίρους, κοτόπουλα, σκύλους και γάτες· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 20 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) κτηνιατρικά φάρμακα προοριζόμενα 

για είδη ζώων των οποίων ο εθνικός 

πληθυσμός δεν είναι αρκετά μεγάλος 

ώστε το κόστος της έρευνας και 

ανάπτυξης να αποσβεστεί στη διάρκεια 

της περιόδου προστασίας των δεδομένων 

που ορίζεται στο άρθρο 34. 

Αιτιολόγηση 

Ο αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων μπορεί να ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 21 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) «φαρμακοεπαγρύπνηση»: η 

διαδικασία παρακολούθησης και 

διερεύνησης των ανεπιθύμητων 

συμβάντων· 

(21) «φαρμακοεπαγρύπνηση»: η 

διαδικασία παρακολούθησης και 

διερεύνησης επιστημονικών, ελεγκτικών 

και διοικητικών δραστηριοτήτων σχετικά 

με τον εντοπισμό, την αναφορά, την 

εκτίμηση, την κατανόηση, την αποτροπή 

και την κοινοποίηση ανεπιθύμητων 

συμβάντων, που περιλαμβάνει διαρκή 

αξιολόγηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 

σε κτηνιατρικά φάρμακα· 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση ορισμού εστιάζει μόνο στη διαδικασία παρακολούθησης και διερεύνησης 

ανεπιθύμητων συμβάντων. Η φαρμακοεπαγρύπνηση πρέπει να οριστεί ευρύτερα, καθώς η 

παρακολούθηση και διερεύνηση ανεπιθύμητων συμβάντων πρέπει να μετουσιωθεί σε μέτρα για 

να διασφαλιστεί ότι η σχέση οφέλους-κινδύνου παραμένει θετική σε όλη τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής ενός προϊόντος. Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία για προϊόντα των οποίων η σχέση οφέλους-

κινδύνου έχει την τάση να αλλάζει με την παρόδο του χρόνου, όπως τα αντιμικροβιακά ή τα 

αντιπαρασιτικά φάρμακα. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 24 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) «κτηνιατρική συνταγή»: κάθε 

συνταγή κτηνιατρικού φαρμάκου που 

χορηγείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο 

επαγγελματία σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

εθνικό δίκαιο· 

(24) «κτηνιατρική συνταγή»: κάθε 

συνταγή κτηνιατρικού φαρμάκου που 

χορηγείται από κτηνίατρο ή άλλον ειδικά 

εξουσιοδοτημένο επαγγελματία σύμφωνα 

με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο· 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 27 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27α) «υπεύθυνη χρήση κτηνιατρικών 
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φαρμάκων»: η εξασφάλιση ορθών 

κτηνιατρικών και διαχειριστικών 

πρακτικών όπως μέτρα βιοπροφύλαξης 

που αποσκοπούν να διατηρήσουν ομάδες 

ζώων υγιείς ή να περιορίσουν την 

εξάπλωση νόσων στον ζωικό πληθυσμό, 

καθώς επίσης η αναζήτηση κτηνιατρικών 

συμβουλών, η εφαρμογή προγραμμάτων 

εμβολιασμού και οδηγιών 

συνταγογράφησης, και η διασφάλιση 

καλής υγιεινής, κατάλληλης διατροφής 

και τακτικής παρακολούθησης της υγείας 

και της καλής διαβίωσης· 

Αιτιολόγηση 

Πρακτικός ορισμός που προτάθηκε από την πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερόντων Epruma, η 

οποία εκπροσωπεί κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους και παρασκευαστές κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 27 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27β) «ονομασία του κτηνιατρικού 

φαρμάκου»: η ονομασία που μπορεί να 

είναι είτε επινοημένη, αλλά χωρίς να 

υπάρχει ενδεχόμενο σύγχυσης με την 

κοινή ονομασία, είτε κοινή ή 

επιστημονική ονομασία συνοδευόμενη 

από ένα σήμα ή την επωνυμία του 

κατόχου της άδειας κυκλοφορίας. 

Αιτιολόγηση 

Η ονομασία του φαρμάκου διαδραματίζει καίριο ρόλο στη ρύθμιση τέτοιων προϊόντων και δεν 

έχει σημασία μόνο για την ταυτοποίηση του εν λόγω προϊόντος αλλά επηρεάζει και την ασφαλή 

και αποτελεσματική χρήση του, ιδίως δε στο πλαίσιο ανταγωνισμού μεταξύ κτηνιατρικών 

φαρμάκων. Η νομοθεσία πρέπει να προβλέπει ρητά ότι οι επινοημένες ονομασίες προϊόντων 

είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχει ενδεχόμενο σύγχυσης με τις κοινές ονομασίες που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου για τα συστατικά των προϊόντων. 

 

 



 

AD\1069105EL.doc 27/92 PE552.056v02-00 

 EL 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 27 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27γ) «ορθή ζωοτεχνία»: η διαχείριση και 

φροντίδα ζώων εκμετάλλευσης από 

ανθρώπους με στόχο το κέρδος και 

παράλληλη εξασφάλιση της υγείας και 

της καλής διαβίωσης των ζώων αυτών, 

με την τήρηση και κάλυψη των ειδικών 

αναγκών κάθε είδους και με την 

ελαχιστοποίηση στο μέτρο του δυνατού 

της ανάγκης για χρήση κτηνιατρικών 

φαρμάκων· 

Αιτιολόγηση 

Πρακτικός ορισμός που βασίζεται σε προτάσεις της πλατφόρμας πολλαπλών ενδιαφερόντων 

Epruma, η οποία εκπροσωπεί κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους και παρασκευαστές κτηνιατρικών 

φαρμάκων. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 27 δ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27δ) «χονδρική πώληση»: όλες οι 

δραστηριότητες που συνίστανται στη 

χορήγηση, διατήρηση, διάθεση ή 

εξαγωγή κτηνιατρικών φαρμάκων, είτε 

έναντι πληρωμής είτε δωρεάν, εκτός από 

τη λιανική διάθεση. Οι δραστηριότητες 

αυτές ασκούνται με τους παρασκευαστές 

ή τους αντιπροσώπους τους, τους 

εισαγωγείς, άλλους χονδρεμπόρους ή με 

τους φαρμακοποιούς και πρόσωπα που 

έχουν άδεια ή είναι εξουσιοδοτημένα να 

διαθέτουν φάρμακα στο κοινό σύμφωνα 

με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία· 



 

PE552.056v02-00 28/92 AD\1069105EL.doc 

EL 

Αιτιολόγηση 

Χάριν σαφήνειας και προβλεψιμότητας ο νέος κανονισμός πρέπει να ορίζει σαφώς τι σημαίνει 

χονδρική πώληση. Χωρίς ορισμό της χονδρικής πώλησης θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για το 

κράτος μέλος να διεξαγάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες ελέγχου και να καταπολεμήσει 

παράνομες δραστηριότητες στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 27 ε (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27ε) «θεραπευτική αγωγή»: αγωγή που 

χορηγείται σε άρρωστο ζώο ή σε ομάδα 

ζώων, αφού έχει γίνει διάγνωση της 

νόσου ή της λοίμωξης· 

Αιτιολόγηση 

Πρακτικός ορισμός που προτάθηκε από την πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερόντων Epruma, η 

οποία εκπροσωπεί κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους και παρασκευαστές κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 27 στ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27στ) «πρόμειγμα για φαρμακούχες 

ζωοτροφές»: κάθε κτηνιατρικό φάρμακο 

εκ των προτέρων παρασκευασμένο με 

σκοπό τη μεταγενέστερη παρασκευή 

φαρμακούχων ζωοτροφών, σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/… 

(Φαρμακούχες ζωοτροφές). 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές πρέπει να 

αλληλοσυνδέονται καταλλήλως. Τα αντιμικροβιακά είναι η σημαντικότερη κατηγορία 

φαρμάκων που χρησιμοποιούνται μέσω φαρμακούχων ζωοτροφών. Η νομοθεσία για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να απαιτεί σαφώς να εγκρίνονται μόνο φαρμακούχα προμείγματα 

για την εν συνεχεία παραγωγή φαρμακούχων ζωοτροφών. 
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Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 27 ζ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27ζ) «αγωγή ελέγχου (μεταφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ομάδα ζώων 

μετά από τη διάγνωση κλινικής νόσου σε 

μέρος της ομάδας, με στόχο τη θεραπεία 

των κλινικά άρρωστων ζώων και τον 

έλεγχο της διάδοσης της νόσου σε ζώα 

που βρίσκονται σε στενή επαφή και 

διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης, και τα 

οποία μπορεί να έχουν ήδη μολυνθεί 

υποκλινικά· η εμφάνιση τέτοιας νόσου 

στην ομάδα των ζώων βεβαιώνεται πριν 

από τη χρήση του προϊόντος· 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 27 η (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27η) «προληπτική αγωγή (προφύλαξη)»: 

αγωγή που χορηγείται σε ζώο ή ομάδα 

ζώων πριν από την εμφάνιση των 

κλινικών συμπτωμάτων νόσου, 

προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση 

της νόσου ή της λοίμωξης. 

Αιτιολόγηση 

Πρακτικός ορισμός που προτάθηκε από την πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερόντων Epruma, η 

οποία εκπροσωπεί κτηνιάτρους, κτηνοτρόφους και παρασκευαστές κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 



 

PE552.056v02-00 30/92 AD\1069105EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Μια άδεια κυκλοφορίας για ένα 

κτηνιατρικό φάρμακο ισχύει για 

απεριόριστο χρονικό διάστημα. 

2. Μια άδεια κυκλοφορίας για ένα 

κτηνιατρικό φάρμακο ισχύει για 

απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν 

εντοπίζονται κίνδυνοι για τη δημόσια 

υγεία, την υγεία των ζώων και την 

προστασία του περιβάλλοντος ή 

υπάρχουν νέα επιστημονικά δεδομένα που 

αιτιολογούν επαναξιολόγηση. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο που 

είχε εγκριθεί στο παρελθόν απουσιάζει 

από την αγορά κράτους μέλους για 

περίοδο μεγαλύτερη των πέντε 

συνεχόμενων ετών, η άδεια που έχει 

χορηγηθεί για το φάρμακο αυτό παύει να 

ισχύει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για 

λόγους υγείας των ανθρώπων ή των 

ζώων, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρέχει 

εξαιρέσεις από την παράγραφο (2). Οι 

εξαιρέσεις αυτές αιτιολογούνται δεόντως. 

 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή. Για τις αιτήσεις που 

υποβάλλονται σύμφωνα με την κεντρική 

διαδικασία χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας, χρησιμοποιούνται οι 

μορφότυποι που διατίθενται από τον 

3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω ενιαίας 

ηλεκτρονικής πύλης. Για όλους τους 

τύπους αιτήσεων που υποβάλλονται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, την 

αποκεντρωμένη διαδικασία ή τη 
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Οργανισμό. διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης, 

χρησιμοποιούνται οι μορφότυποι που 

διατίθενται από τον Οργανισμό. 

Αιτιολόγηση 

Χρειάζεται περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών προκειμένου να ενθαρρυνθεί περισσότερο 

η έρευνα και η καινοτομία, και, κατά συνέπεια, η διαθεσιμότητα κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τεκμηρίωση σχετικά με τους άμεσους ή 

έμμεσους κινδύνους που ενέχει για τη 

δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων η 

χρήση του αντιμικροβιακού κτηνιατρικού 

φαρμάκου στα ζώα, 

α) τεκμηρίωση σχετικά με τους άμεσους ή 

έμμεσους κινδύνους που ενέχει για τη 

δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων ή το 

περιβάλλον η χρήση του αντιμικροβιακού 

κτηνιατρικού φαρμάκου στα ζώα, 

Αιτιολόγηση 

Χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, για 

παράδειγμα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τη διαρροή 

ανθεκτικών βακτηρίων στο έδαφος και στο νερό. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πληροφορίες για τα μέτρα άμβλυνσης 

του κινδύνου που λαμβάνονται με στόχο 

τον περιορισμό της ανάπτυξης 

μικροβιακής αντοχής που σχετίζεται με τη 

χρήση του κτηνιατρικού φαρμάκου. 

β) πληροφορίες για τα μέτρα άμβλυνσης 

του κινδύνου που λαμβάνονται με στόχο 

τον περιορισμό της ανάπτυξης 

μικροβιακής αντοχής που σχετίζεται με τη 

χρήση του κτηνιατρικού φαρμάκου, 

συμπεριλαμβανομένων υποδείξεων 

σχετικά με τη μη χρήση του προϊόντος ως 

συνήθους μέτρου προφύλαξης ή 

μεταφύλαξης σε ζώα που προορίζονται 

για την παραγωγή τροφίμων και τη μη 
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χρήση του σε ομαδικές αγωγές 

προφύλαξης όταν δεν έχει διαγνωσθεί 

νόσος. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Κατά την υποβολή αιτήσεων για 

ανανέωση, προστίθεται στον φάκελο, από 

τον αιτούντα, επιστημονική βιβλιογραφία 

διαθέσιμη στο κοινό και αξιολογηθείσα 

από ομοτίμους, σχετικά με τη δραστική 

φαρμακευτική ουσία και τους σχετικούς 

μεταβολίτες της όσον αφορά παρενέργειες 

για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον 

και για μη στοχευόμενα είδη, η οποία έχει 

δημοσιευθεί κατά τα τελευταία 10 έτη 

πριν από την ημερομηνία υποβολής του 

φακέλου. 

 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) το υπό δοκιμή προϊόν είναι μη 

εγκεκριμένο κτηνιατρικό φάρμακο και 

τηρείται ο χρόνος αναμονής που ορίζεται 

από τον κτηνίατρο σύμφωνα με το άρθρο 

117, ή 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη νέων κτηνιατρικών φαρμάκων, πρέπει να 

καταστούν δυνατές οι κλινικές δοκιμές προϊόντων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, υπό την 

προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αντίστοιχοι χρόνοι αναμονής ούτως ώστε να μην υπάρχουν 

υγειονομικοί κίνδυνοι. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αβ) το υπό δοκιμή προϊόν είναι μη 

εγκεκριμένο κτηνιατρικό φάρμακο, όλες 

οι φαρμακολογικές δραστικές ουσίες 

έχουν ανώτατο όριο καταλοίπων και 

τηρείται ο χρόνος αναμονής που ορίζεται 

από τον κτηνίατρο σύμφωνα με το άρθρο 

117, ή 

Αιτιολόγηση 

Όλες οι φαρμακολογικές δραστικές ουσίες του προϊόντος πρέπει να έχουν ανώτατο όριο 

καταλοίπων για να μπορεί ο κτηνίατρος να καθορίσει τον χρόνο αναμονής που θα αποτρέπει 

κάθε κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) για το υπό δοκιμή προϊόν έχει 

καθοριστεί προσωρινό ανώτατο όριο 

καταλοίπων . 

Αιτιολόγηση 

Μέχρι στιγμής η εμπορική διακίνηση ζώων εκτροφής και των προερχόμενων από αυτά 

προϊόντων είναι δυνατή μετά τη διενέργεια δοκιμών με βάση προσωρινά ΑΟΚ. Αυτή η 

δυνατότητα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Ο κάτοχος της άδειας κλινικής 

δοκιμής ειδοποιεί την αρμόδια αρχή για 
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οποιαδήποτε σοβαρά ανεπιθύμητα 

συμβάντα και όλες οι ανθρώπινες 

ανεπιθύμητες αντιδράσεις κοινοποιούνται 

αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, το 

αργότερο 15 ημέρες από τη λήψη της 

πληροφορίας. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να ενημερώνονται δεόντως και αμέσως σχετικά με σοβαρά 

ανεπιθύμητα συμβάντα και ανθρώπινες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, ώστε να εξετάζεται αν 

πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ή αν είναι απαραίτητο να ανασταλεί η κλινική δοκιμή. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η στοιχειώδης συσκευασία ενός 

κτηνιατρικού φαρμάκου περιλαμβάνει 

μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Η στοιχειώδης συσκευασία ενός 

κτηνιατρικού φαρμάκου περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Αιτιολόγηση 

Τα μεγέθη της συσκευασίας κτηνιατρικών φαρμάκων καλύπτουν ευρύ φάσμα, το οποίο μπορεί 

για παράδειγμα να κυμαίνεται από μικρά φιαλίδια των 10 ml έως μεγάλους σάκους των 10 ή 25 

kg. Ορισμένες ετικέτες έχουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από άλλες και μπορούν να χωρέσουν 

περισσότερες πληροφορίες.  Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που μπορούν να διατεθούν 

απευθείας στο κοινό χωρίς συνταγή είναι ίσως σημαντικό να περιληφθούν πρόσθετες 

πληροφορίες στη στοιχειώδη συσκευασία. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) γραμμωτό κώδικα ο οποίος 

περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία 

α) έως ζ), και καθιστά δυνατή την 

ευανάγνωστη ηλεκτρονική παρουσίαση 

αυτών των πληροφοριών καθώς και των 
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πληροφοριών του φύλλου οδηγιών 

χρήσης, σε όλες τις γλώσσες στον τόπο 

θεραπείας, καθώς και τη διάθεση των 

δεδομένων για άλλα συστήματα 

τεκμηρίωσης μέσω τυποποιημένων 

διεπαφών· 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισμός πρέπει να αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές δυνατότητες για τη διάθεση 

των πληροφοριών σχετικά με τα φάρμακα κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη και στην 

αντίστοιχη γλώσσα. Τούτο μπορεί να διασφαλιστεί με τον γραμμωτό κώδικα στη στοιχειώδη 

συσκευασία. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εξωτερική συσκευασία ενός 

κτηνιατρικού φαρμάκου περιλαμβάνει 

μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Η εξωτερική συσκευασία ενός 

κτηνιατρικού φαρμάκου περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Αιτιολόγηση 

Οι ελάχιστες υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην εξωτερική 

συσκευασία κτηνιατρικού φαρμάκου πρέπει να καθορίζονται νομοθετικά.  Το μέγεθος των 

κτηνιατρικών φαρμάκων μπορεί να κυμαίνεται από μικρά φιαλίδια των 10 ml έως μεγάλους 

σάκους των 5, 10 ή 25 kg.  Ορισμένα προϊόντα έχουν πολύ μεγαλύτερο χώρο στην εξωτερική 

τους συσκευασία από άλλα και μπορούν να χωρέσουν περισσότερες πληροφορίες.  Για προϊόντα 

που διατίθενται απευθείας στο κοινό χωρίς συνταγή είναι ίσως σημαντικό να περιλαμβάνεται 

πρόσθετη πληροφόρηση στην εξωτερική συσκευασία. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) απαίτηση χρήσης συστημάτων 

επιστροφής για κτηνιατρικά φάρμακα με 

σκοπό την απόρριψη αχρησιμοποίητων 

κτηνιατρικών φαρμάκων ή απορριμμάτων 

στ) απαίτηση χρήσης συστημάτων 

επιστροφής για κτηνιατρικά φάρμακα με 

σκοπό την απόρριψη αχρησιμοποίητων 

κτηνιατρικών φαρμάκων σύμφωνα με την 
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που προκύπτουν από τη χρήση των 

φαρμάκων αυτών και, ενδεχομένως, 

πρόσθετες προφυλάξεις όσον αφορά τα 

επικίνδυνα απορρίμματα 

αχρησιμοποίητων κτηνιατρικών 

φαρμάκων ή τα απορρίμματα που 

προκύπτουν από τη χρήση των 

φαρμάκων αυτών· 

ισχύουσα νομοθεσία· 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) χρόνους αναμονής. 

Αιτιολόγηση 

Οι χρόνοι αναμονής, εφόσον έχουν καθοριστεί, πρέπει να δηλώνονται στην εξωτερική 

συσκευασία· όταν αυτή δεν υπάρχει, πρέπει να δηλώνονται στη στοιχειώδη συσκευασία (και όχι 

μόνο στο φύλλο οδηγιών χρήσης). Τούτο είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για τη λιανική πώληση εξ 

αποστάσεως. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) δήλωση παρουσίας γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών σε 

περίπτωση που το προϊόν περιέχει ή 

αποτελείται από τέτοιους οργανισμούς· 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ α) στην περίπτωση κτηνιατρικών 
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φαρμάκων που περιέχουν ή αποτελούνται 

από γενετικώς τροποποιημένους 

οργανισμούς, πρέπει να δηλώνεται αυτή η 

πληροφορία· 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιγ a) η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση· 

Αιτιολόγηση 

Η σύνθεση του προϊόντος είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί να μην 

περιλαμβάνεται η σύνθεση των κτηνιατρικών προϊόντων όπως συμβαίνει με πολλά άλλα 

προϊόντα υγείας, τρόφιμα, κλπ. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιγ β) τον γραμμωτό κώδικα που 

αναφέρεται στο στοιχείο ζ α) του άρθρου 

9 παράγραφος 1· 
 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το φύλλο οδηγιών χρήσης συντάσσεται 

και σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι σαφές 

και κατανοητό, σε γλώσσα που μπορεί να 

κατανοήσει το ευρύ κοινό. 

3. Το φύλλο οδηγιών χρήσης συντάσσεται 

και σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι σαφές, 

ευανάγνωστο και κατανοητό, σε γλώσσα 

που μπορεί να κατανοήσει το ευρύ κοινό. 
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Αιτιολόγηση 

Το φύλλο οδηγιών χρήσης πρέπει να είναι ευανάγνωστο και κάτω από συνθήκες κακού 

φωτισμού σε αποθήκες και στάβλους. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 

τμήματος, όταν η δραστική ουσία 

αποτελείται από άλατα, εστέρες, αιθέρες, 

ισομερή, μείγματα ισομερών, σύμπλοκα ή 

παράγωγα τα οποία διαφέρουν από τη 

δραστική ουσία που χρησιμοποιείται για το 

κτηνιατρικό φάρμακο αναφοράς, θεωρείται 

η ίδια δραστική ουσία με αυτήν που 

χρησιμοποιείται για το κτηνιατρικό 

φάρμακο αναφοράς, εκτός εάν διαφέρει 

σημαντικά ως προς τις ιδιότητες όσον 

αφορά την ασφάλεια ή την 

αποτελεσματικότητα. Όταν διαφέρει 

σημαντικά ως προς αυτές τις ιδιότητες, ο 

αιτών υποβάλλει πρόσθετες πληροφορίες 

ώστε να αποδείξει την ασφάλεια και/ή την 

αποτελεσματικότητα των διάφορων 

αλάτων, εστέρων ή παραγώγων της 

εγκεκριμένης δραστικής ουσίας του 

κτηνιατρικού φαρμάκου αναφοράς. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 

τμήματος, όταν η δραστική ουσία 

αποτελείται από άλατα, εστέρες, αιθέρες, 

ισομερή, μείγματα ισομερών, σύμπλοκα ή 

παράγωγα τα οποία διαφέρουν από τη 

δραστική ουσία που χρησιμοποιείται για το 

κτηνιατρικό φάρμακο αναφοράς, θεωρείται 

η ίδια δραστική ουσία με αυτήν που 

χρησιμοποιείται για το κτηνιατρικό 

φάρμακο αναφοράς, εκτός εάν διαφέρει 

σημαντικά ως προς τις ιδιότητες όσον 

αφορά την ασφάλεια, την 

αποτελεσματικότητα και τη συμπεριφορά 

των καταλοίπων. Όταν διαφέρει 

σημαντικά ως προς αυτές τις ιδιότητες, ο 

αιτών υποβάλλει πρόσθετες πληροφορίες 

ώστε να αποδείξει την ασφάλεια και/ή την 

αποτελεσματικότητα των διάφορων 

αλάτων, εστέρων ή παραγώγων της 

εγκεκριμένης δραστικής ουσίας του 

κτηνιατρικού φαρμάκου αναφοράς. 

Αιτιολόγηση 

Για την ασφάλεια των τροφίμων η συμπεριφορά των καταλοίπων έχει ουσιαστική σημασία. 

Απρόβλεπτα κατάλοιπα μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές διεκδικήσεις αποζημίωσης εις βάρος 

κατόχων ζώων και άλλων παραγωγών τροφίμων. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η περίληψη χαρακτηριστικών 

προϊόντος του γενόσημου κτηνιατρικού 

φαρμάκου πρέπει να είναι πανομοιότυπη 

με αυτή του κτηνιατρικού φαρμάκου 

αναφοράς. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή δεν 

ισχύει για τα τμήματα της περίληψης 

χαρακτηριστικών προϊόντος του 

κτηνιατρικού φαρμάκου αναφοράς τα 

οποία αναφέρονται σε ενδείξεις ή 

φαρμακοτεχνικές μορφές που 

εξακολουθούν να καλύπτονται από το 

δίκαιο ευρεσιτεχνίας κατά τη στιγμή 

χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας για το 

γενόσημο κτηνιατρικό φάρμακο. 

5. Οι κλινικές πληροφορίες της 

περίληψης χαρακτηριστικών προϊόντος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 30 

παράγραφος 1 στοιχείο γ), εξαιρουμένου 
του σημείου (vi), του γενόσημου 

κτηνιατρικού φαρμάκου πρέπει να είναι 

πανομοιότυπες με αυτές του κτηνιατρικού 

φαρμάκου αναφοράς. Ωστόσο η απαίτηση 

αυτή δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις: 

 α) για τα τμήματα της περίληψης 

χαρακτηριστικών προϊόντος του 

κτηνιατρικού φαρμάκου αναφοράς τα 

οποία αναφέρονται σε ενδείξεις ή 

φαρμακοτεχνικές μορφές που 

εξακολουθούν να καλύπτονται από το 

δίκαιο ευρεσιτεχνίας ή την προστασία του 

τεχνικού φακέλου που καθορίζεται στα 

άρθρα 33 έως 36 κατά τη στιγμή 

χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας για το 

γενόσημο κτηνιατρικό φάρμακο, ή 

 β) σε μεταγενέστερη τροποποίηση του 

φαρμάκου αναφοράς. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός 

μπορούν να ζητήσουν από τον αιτούντα 

να παράσχει δεδομένα ασφάλειας σχετικά 

με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει το 

γενόσημο κτηνιατρικό φάρμακο για το 

περιβάλλον, σε περίπτωση που η άδεια 

κυκλοφορίας για το κτηνιατρικό φάρμακο 

αναφοράς χορηγήθηκε πριν από τις 20 

6. Ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 

ή στον Οργανισμό δεδομένα ασφάλειας 

σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που 

ενέχει το γενόσημο κτηνιατρικό φάρμακο 

για το περιβάλλον, εάν έχει διαπιστωθεί 

ενδεχόμενος κίνδυνος για το περιβάλλον 

όσον αφορά αυτό το προϊόν. 



 

PE552.056v02-00 40/92 AD\1069105EL.doc 

EL 

Ιουλίου 2000 ή σε περίπτωση που ήταν 

απαραίτητη η πραγματοποίηση της 

δεύτερης φάσης της εκτίμησης 

περιβαλλοντικού κινδύνου για το 

κτηνιατρικό φάρμακο αναφοράς. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 

παράγραφος 1 στοιχείο β), η αίτηση για 

άδεια κυκλοφορίας για ένα κτηνιατρικό 

φάρμακο που περιέχει έναν συνδυασμό 

δραστικών ουσιών οι οποίες έχουν ήδη 

χρησιμοποιηθεί σε εγκεκριμένα 

κτηνιατρικά φάρμακα, αλλά δεν έχουν 

εγκριθεί μέχρι στιγμής στον συγκεκριμένο 

συνδυασμό («σύνθετο κτηνιατρικό 

φάρμακο») πρέπει να πληροί τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 

παράγραφος 1 στοιχείο β), η αίτηση για 

άδεια κυκλοφορίας για ένα κτηνιατρικό 

φάρμακο που περιέχει έναν συνδυασμό 

δραστικών ουσιών από τις οποίες μία ή 

περισσότερες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί 

σε εγκεκριμένα κτηνιατρικά φάρμακα, 

αλλά δεν έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής 

στον συγκεκριμένο συνδυασμό («σύνθετο 

κτηνιατρικό φάρμακο») πρέπει να πληροί 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι το 

κτηνιατρικό φάρμακο είναι συνδυασμός 

κτηνιατρικών φαρμάκων αναφοράς, όπως 

αυτά ορίζονται στο άρθρο 16 

παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

β) ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι το 

κτηνιατρικό φάρμακο είναι συνδυασμός με 

τουλάχιστον ένα κτηνιατρικό φάρμακο 
αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β)· 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) προσκομίζεται τεκμηρίωση σχετικά με 

την ασφάλεια του συγκεκριμένου 

συνδυασμού. 

δ) όταν χρειάζεται, προσκομίζεται η 

δέουσα τεκμηρίωση σχετικά με την 

ασφάλεια του συγκεκριμένου συνδυασμού. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 

παράγραφος 2, η άδεια κυκλοφορίας για 

περιορισμένη αγορά χορηγείται για 

περίοδο 3 ετών. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι 

παραγωγοί κτηνιατρικών φαρμάκων από 

τρίτες χώρες είναι σε θέση να παράγουν το 

εν λόγω κτηνιατρικό φάρμακο και/ή να 

πραγματοποιούν ελέγχους σύμφωνα με τις 

μεθόδους οι οποίες περιγράφονται στον 

φάκελο που υποβλήθηκε προς υποστήριξη 

της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφος 1. 

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι 

παραγωγοί κτηνιατρικών φαρμάκων από 

τρίτες χώρες τηρούν την ισχύουσα 

ενωσιακή νομοθεσία και είναι σε θέση να 

παράγουν το εν λόγω κτηνιατρικό 

φάρμακο και/ή να πραγματοποιούν 

ελέγχους σύμφωνα με τις μεθόδους οι 

οποίες περιγράφονται στον φάκελο που 

υποβλήθηκε προς υποστήριξη της αίτησης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να δηλώνεται σαφώς ότι οι παραγωγοί συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία 

και όχι ότι απλώς είναι σε θέση να παράγουν και να ελέγχουν το φάρμακο σύμφωνα με την 

αίτηση για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας που έχουν υποβάλει. 
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Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν η αίτηση αφορά αντιμικροβιακό 

κτηνιατρικό φάρμακο, η αρμόδια αρχή ή η 

Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον 

κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας τη 

διεξαγωγή μελετών μετά τη χορήγηση της 

άδειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 

σχέση οφέλους-κινδύνου παραμένει θετική 

σε ό,τι αφορά την πιθανή ανάπτυξη 

μικροβιακής αντοχής. 

3. Όταν η αίτηση αφορά αντιμικροβιακό 

κτηνιατρικό φάρμακο, η αρμόδια αρχή ή η 

Επιτροπή ζητεί από τον κάτοχο της άδειας 

κυκλοφορίας τη διεξαγωγή μελετών μετά 

τη χορήγηση της άδειας προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η σχέση οφέλους-

κινδύνου παραμένει θετική σε ό,τι αφορά 

την πιθανή ανάπτυξη μικροβιακής 

αντοχής. 

Αιτιολόγηση 

Τούτο σημαίνει ότι η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας θα καταλήγει πάντα σε έλεγχο της χρήσης 

του αντιμικροβιακού, πράγμα που επιτρέπει τη διαρκή εκτίμηση κινδύνου. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο vi 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(vi) συχνότητα και σοβαρότητα των 

ανεπιθύμητων συμβάντων, 

(vi) συχνότητα και σοβαρότητα των 

ανεπιθύμητων συμβάντων ή αντιδράσεων, 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο viii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(viii) αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα και 

άλλες μορφές αλληλεπίδρασης, 

(viii) διαπιστωμένη αλληλεπίδραση με 

άλλα φάρμακα και άλλες μορφές 

διαπιστωμένης αλληλεπίδρασης. 
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Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο xiii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(xiii) ειδικούς όρους χρήσης, 

συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών 

όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών 

προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος 

ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής, 

(xiii) ειδικούς όρους χρήσης, 

συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών 

όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών 

προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος 

ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής, και 

διευκρίνιση ότι το προϊόν δεν επιτρέπεται 

να χρησιμοποιείται ως σύνηθες 

προληπτικό μέτρο, 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ι α) πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση 

περιβαλλοντικού κινδύνου του προϊόντος, 

ιδίως όσον αφορά περιβαλλοντικές 

παραμέτρους και δεδομένα 

χαρακτηρισμού κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων 

οικοτοξικολογικών πληροφοριών σχετικά 

με επιπτώσεις σε μη στοχευόμενα είδη 

και τη διατήρηση των δραστικών ουσιών 

και των δραστικών μεταβολιτών στο 

έδαφος και στο νερό. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν δύο προϊόντα έχουν το ίδιο 

θεραπευτικό αποτέλεσμα, είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση συγκριτικών 

εκτιμήσεων. Προϊόντα που είναι 
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επικίνδυνα για το περιβάλλον ή τα υπό 

θεραπεία ζώα αντικαθίστανται με 

λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα. 

Αιτιολόγηση 

Έτσι μπορεί να καταστεί δυνατή η συγκριτική εκτίμηση, ώστε να αντικατασταθεί ένα επικίνδυνο 

προϊόν με ένα άλλο που έχει παρόμοιο ή το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα αλλά λιγότερο 

βλαπτική επίδραση στα υπό θεραπεία ζώα ή στο περιβάλλον ή σε μη στοχευόμενα είδη. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) το προϊόν είναι αντιμικροβιακό 

κτηνιατρικό φάρμακο το οποίο 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως 

βελτιωτικό απόδοσης για την προαγωγή 

της ανάπτυξης ή την αύξηση της 

παραγωγικότητας των ζώων στα οποία 

χορηγείται· 

δ) το προϊόν είναι αντιμικροβιακό 

κτηνιατρικό φάρμακο το οποίο 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως 

βελτιωτικό απόδοσης για την προαγωγή 

της ανάπτυξης ή την αύξηση της 

παραγωγικότητας των ζώων στα οποία 

χορηγείται ή ως σύνηθες μέτρο 

προφύλαξης για ζώα που προορίζονται 

για την παραγωγή τροφίμων ή πρόκειται 

να προστεθεί στις ζωοτροφές ή στο νερό 

για μαζική φαρμακευτική αγωγή χωρίς να 

έχει διαγνωσθεί νόσος σε κανένα από τα 

ζώα· 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) το προϊόν συνιστά ουσία που 

προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία· 

Αιτιολόγηση 

Περιλαμβάνονται ουσίες που είναι ανθεκτικές, βιοκτόνες και τοξικές (ΑΒΤ), άκρως ανθεκτικές 

και άκρως τοξικές (αΑαΤ) ή προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές. Ακολουθείται η ορολογία της 

οδηγίας REACH. 
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Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ β) δραστικές ουσίες εντός του 

προϊόντος οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 

χαρακτηρισμού των ανθεκτικών, 

βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών (ΑΒΤ) ή 

άκρως ανθεκτικών και άκρως 

βιοσυσσωρεύσιμων (αΑαΒ) ουσιών 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 

του ΕΜΑ ή οι οποίες θεωρείται ότι 

προκαλούν ενδοκρινική διαταραχή και 

ενέχουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων 

επιπτώσεων στο περιβάλλον· 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η προσέγγιση αντανακλά τη νομοθεσία περί βιοκτόνων και περί παρασιτοκτόνων. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές του EMA, EMA/CVMP/ERA/52740/2012  για την αξιολόγηση των 

ουσιών ΑΒΤ και αΑαΒ τελούν υπό αναθεώρηση (βλ. 

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

00130368.pdf) 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) μη αποδεκτές παρενέργειες ή 

δευτερογενείς επιπτώσεις στο υπό 

θεραπεία ζώο· 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 146 με σκοπό τη θέσπιση 

κανόνων για τον καθορισμό των 

αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται 

αποκλειστικά για τη θεραπεία 

συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, 

ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα 

ορισμένων δραστικών ουσιών στον 

άνθρωπο. 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 146 και λαμβανομένης υπόψη 

της επιστημονικής γνωμοδότησης του 

Οργανισμού, με σκοπό τη θέσπιση 

κανόνων για τον καθορισμό των 

αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται 

αποκλειστικά για τη θεραπεία 

συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, 

ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα 

ορισμένων δραστικών ουσιών στον 

άνθρωπο. 

 Η Επιτροπή, όταν θεσπίζει αυτούς τους 

κανόνες, λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με 

τα ενδεδειγμένα μέτρα διαχείρισης 

κινδύνου σε επίπεδο κατηγορίας, ουσίας ή 

ακόμη και ενδείξεως και εξετάζει επίσης 

την οδό χορήγησης. 

Αιτιολόγηση 

Για να έχουν επιτυχία οι κανόνες ως προς την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού πρέπει να 

βασίζονται στην επιστήμη. Αυτή η μεθοδολογία ταξινόμησης των αντιμικροβιακών συνιστάται 

από τον Οργανισμό στην έκθεσή του σχετικά με τα αντιμικροβιακά, με ημερομηνία 18 

Δεκεμβρίου 2014 (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, «Answers to the requests for scientific 

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

(«Απαντήσεις στα αιτήματα για επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με τον αντίκτυπο επί της 

δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων από τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα»), 18 

Δεκεμβρίου 2014, σ. 6 & 16). 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, καθορίζει τις αντιμικροβιακές 

ουσίες ή τις ομάδες αντιμικροβιακών 

ουσιών που προορίζονται αποκλειστικά για 

τη θεραπεία συγκεκριμένων λοιμώξεων 

στον άνθρωπο. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

4. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων και λαμβανομένης υπόψη της 

επιστημονικής γνωμοδότησης του 

Οργανισμού, καθορίζει τις 

αντιμικροβιακές ουσίες ή τις ομάδες 

αντιμικροβιακών ουσιών που προορίζονται 

αποκλειστικά για τη θεραπεία 
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διαδικασία εξέτασης του άρθρου 145 

παράγραφος 2. 

συγκεκριμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης του άρθρου 145 παράγραφος 2. 

 Η Επιτροπή, όταν θεσπίζει αυτούς τους 

κανόνες, λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με 

τα ενδεδειγμένα μέτρα διαχείρισης 

κινδύνου σε επίπεδο κατηγορίας, ουσίας ή 

ακόμη και ενδείξεως και εξετάζει επίσης 

την οδό χορήγησης. 

Αιτιολόγηση 

Για να έχουν επιτυχία οι κανόνες ως προς την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού πρέπει να 

βασίζονται στην επιστήμη. Αυτή η μεθοδολογία ταξινόμησης των αντιμικροβιακών συνιστάται 

από τον Οργανισμό στην έκθεσή του σχετικά με τα αντιμικροβιακά, με ημερομηνία 18 

Δεκεμβρίου 2014 (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, «Answers to the requests for scientific 

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

(«Απαντήσεις στα αιτήματα για επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με τον αντίκτυπο επί της 

δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων από τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα»), 18 

Δεκεμβρίου 2014, σ. 6 & 16). 

 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) 10 έτη για κτηνιατρικά φάρμακα που 

προορίζονται για βοοειδή, πρόβατα, 

χοίρους, κοτόπουλα, σκύλους και γάτες· 

α) 10 έτη για κτηνιατρικά φάρμακα που 

προορίζονται για βοοειδή, πρόβατα που 

εκτρέφονται για το κρέας τους, χοίρους, 

κοτόπουλα, σκύλους και γάτες· 

 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το χρονικό διάστημα παρατείνεται 

ανάλογα με τους χρόνους παράτασης που 
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προβλέπονται στο άρθρο 35, εφόσον το 

κτηνιατρικό φάρμακο έχει επιτραπεί για 

περισσότερα του ενός είδη. 

Αιτιολόγηση 

Η περίοδος προστασίας του τεχνικού φακέλου μπορεί να μην αποτελεί επαρκές κίνητρο για την 

ανάπτυξη νέων κτηνιατρικών φαρμάκων. Οι δυνατότητες παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 35 

πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την αρχική χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν εγκρίνεται μια τροποποίηση 

σύμφωνα με το άρθρο 65 με την οποία 

γίνεται επέκταση της άδειας κυκλοφορίας 

σε άλλο είδος που αναφέρεται στο 

άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α), η 

περίοδος προστασίας που προβλέπεται στο 

εν λόγω άρθρο παρατείνεται κατά 1 έτος 

για κάθε επιπλέον είδος-στόχο, υπό την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση έχει 

υποβληθεί τουλάχιστον 3 έτη πριν από τη 

λήξη της περιόδου προστασίας που 

ορίζεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 

στοιχείο α). 

1. Όταν εγκρίνεται η πρώτη άδεια 

κυκλοφορίας για περισσότερα του ενός 

είδη ή εγκρίνεται μια τροποποίηση 

σύμφωνα με το άρθρο 65 με την οποία 

γίνεται επέκταση της άδειας κυκλοφορίας 

σε άλλο είδος που αναφέρεται στο 

άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α), η 

περίοδος προστασίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 34 παρατείνεται κατά δύο έτη για 

κάθε επιπλέον είδος-στόχο, υπό την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση έχει 

υποβληθεί τουλάχιστον 3 έτη πριν από τη 

λήξη της περιόδου προστασίας που 

ορίζεται στο άρθρο 34. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν εγκρίνεται μια τροποποίηση 

σύμφωνα με το άρθρο 65 με την οποία 

γίνεται επέκταση της άδειας κυκλοφορίας 

σε άλλο είδος που δεν αναφέρεται στο 

άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α), η 

περίοδος προστασίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 34 παρατείνεται κατά 4 έτη. 

2. Όταν εγκρίνεται η πρώτη άδεια 

κυκλοφορίας για περισσότερα του ενός 

είδη ή εγκρίνεται μια τροποποίηση 

σύμφωνα με το άρθρο 65 με την οποία 

γίνεται επέκταση της άδειας κυκλοφορίας 

σε άλλο είδος που δεν αναφέρεται στο 

άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α), η 
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περίοδος προστασίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 34 παρατείνεται κατά 4 έτη. 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Σε περίπτωση παράτασης λόγω 

τροποποιήσεων ή νέων αδειών που 

ανήκουν στην ίδια άδεια κυκλοφορίας, η 

περίοδος προστασίας της πρώτης άδειας 

κυκλοφορίας μαζί με τυχόν πρόσθετες 

περιόδους προστασίας («συνολική 

περίοδος προστασίας του τεχνικού 

φακέλου») δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 18 

έτη. 

3. Σε περίπτωση παράτασης λόγω 

τροποποιήσεων ή νέων αδειών που 

ανήκουν στην ίδια άδεια κυκλοφορίας, η 

περίοδος προστασίας της πρώτης άδειας 

κυκλοφορίας μαζί με τυχόν πρόσθετες 

περιόδους προστασίας («συνολική 

περίοδος προστασίας του τεχνικού 

φακέλου») δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14 

έτη για προϊόντα που αναφέρονται στο 

άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α). Για 

προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 34 

παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) η 

περίοδος δεν υπερβαίνει τα 18 έτη. 

 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 35 α 

 Προστασία δεδομένων για την εκ νέου 

ανάπτυξη κτηνιατρικών φαρμάκων 

 Όταν η περίοδος προστασίας δεδομένων, 

όπως ορίζεται στα άρθρα 34 και 35, έχει 

λήξει, οποιοσδήποτε αιτών μπορεί να 

ζητήσει την έγκριση περιόδου 

προστασίας δεδομένων για πρόσθετες 

καινοτομίες σε υπάρχοντα κτηνιατρικά 

φάρμακα, η οποία ανέρχεται σε δύο έτη 

για επιπλέον είδος και σε ένα έτος για 

επιπλέον ένδειξη, επιπλέον φαρμακευτική 
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μορφή ή νέο χρόνο αναμονής. 

Αιτιολόγηση 

Δίνεται κίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη υπαρχόντων κτηνιατρικών φαρμάκων, την οποία 

μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων όσων παράγουν γενόσημα. 

Θα εγκρίνεται περιορισμένη περίοδος προστασίας δεδομένων μόνο για επιπλέον καινοτομία 

(δεν θα παρατείνεται η περίοδος προστασίας της αρχικής άδειας κυκλοφορίας). 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι κεντρικές άδειες κυκλοφορίας 

χορηγούνται από την Επιτροπή σύμφωνα 

με το παρόν τμήμα. Ισχύουν σε ολόκληρη 

την Ένωση. 

1. Οι κεντρικές άδειες κυκλοφορίας 

χορηγούνται από την Επιτροπή σύμφωνα 

με το παρόν τμήμα. Ισχύουν σε ολόκληρη 

την Ένωση και θεωρούνται διαδικασία 

προτεραιότητας. 

 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) γενόσημα κτηνιατρικά φάρμακα 

κτηνιατρικών φαρμάκων αναφοράς τα 

οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας 

σύμφωνα με την κεντρική διαδικασία 

χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα αναθεώρησης της νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα 

πρέπει να είναι η βελτίωση της διαθεσιμότητας των κτηνιατρικών φαρμάκων και η στήριξη των 

καινοτομιών. Το προτεινόμενο μέτρο δεν ανταποκρίνεται στους παραπάνω στόχους, καθώς 

παρατείνει την υποχρέωση να εγκρίνονται ορισμένα κτηνιατρικά φάρμακα μέσω της κεντρικής 

διαδικασίας χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. 
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Τροπολογία  94 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για κτηνιατρικά φάρμακα εκτός αυτών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 

μπορεί να χορηγηθεί κεντρική άδεια 

κυκλοφορίας αν δεν έχει χορηγηθεί άλλη 

άδεια κυκλοφορίας για το κτηνιατρικό 

φάρμακο εντός της Ένωσης. 

3. Για κτηνιατρικά φάρμακα εκτός αυτών 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 

μπορεί να χορηγηθεί κεντρική άδεια 

κυκλοφορίας αν δεν έχει χορηγηθεί άλλη 

άδεια κυκλοφορίας για το κτηνιατρικό 

φάρμακο εντός της Ένωσης ή αν η αίτηση 

αφορά τη μετατροπή άδειας κυκλοφορίας 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 57α. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να είναι δυνατή η εύκολη μετατροπή υπάρχουσας άδειας κυκλοφορίας σε κεντρική άδεια 

κυκλοφορίας. Αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο (βλ. σχετική τροπολογία για νέο άρθρο 

57α). 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αίτηση περιλαμβάνει κατάλογο των 

κρατών μελών στα οποία επιθυμεί να λάβει 

άδεια κυκλοφορίας ο αιτών («οικεία κράτη 

μέλη»). 

2. Η αίτηση περιλαμβάνει κατάλογο των 

κρατών μελών στα οποία επιθυμεί να λάβει 

άδεια κυκλοφορίας ο αιτών («οικεία κράτη 

μέλη»). Ο αιτών υποβάλλει αίτηση 

πανομοιότυπη με αυτή που υποβλήθηκε 

στο κράτος μέλος αναφοράς, 

συμπεριλαμβανομένου ενός 

πανομοιότυπου φακέλου, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 7, σε όλα τα 

οικεία κράτη μέλη. 

Αιτιολόγηση 

Η νομοθεσία πρέπει να καταστήσει σαφές ότι όλα τα κράτη μέλη από τα οποία ζητείται η άδεια 

κυκλοφορίας διαθέτουν στοιχεία στη βάση των οποίων χορηγείται η απόφαση. Αυτό είναι 

εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για την αρχική άδεια κυκλοφορίας, αλλά και για ολόκληρη την 

περίοδο μετά την κυκλοφορία (φαρμακοεπαγρύπνηση, τροποποιήσεις της άδειας κυκλοφορίας) 

και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επιτήρησης / ελέγχου της αγοράς, όπου τα κράτη μέλη 
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εκτελούν τις αρμοδιότητές τους. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αιτήσεις για αμοιβαία αναγνώριση 

αδειών κυκλοφορίας υποβάλλονται στο 

κράτος μέλος που χορήγησε την πρώτη 

εθνική άδεια κυκλοφορίας («κράτος μέλος 

αναφοράς»). 

1. Οι αιτήσεις για αμοιβαία αναγνώριση 

αδειών κυκλοφορίας υποβάλλονται στο 

κράτος μέλος που χορήγησε την πρώτη 

εθνική άδεια κυκλοφορίας («κράτος μέλος 

αναφοράς») και στα κράτη μέλη στα 

οποία ο αιτών επιδιώκει να επιτύχει την 

αναγνώριση της άδειας κυκλοφορίας 

(«οικεία κράτη μέλη»). 

Αιτιολόγηση 

Η νομοθεσία πρέπει να καταστήσει σαφές ότι όλα τα κράτη μέλη από τα οποία ζητείται η άδεια 

κυκλοφορίας διαθέτουν στοιχεία στη βάση των οποίων χορηγείται η απόφαση. Αυτό είναι 

εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για την αρχική άδεια κυκλοφορίας, αλλά και για ολόκληρη την 

περίοδο μετά την κυκλοφορία (φαρμακοεπαγρύπνηση, τροποποιήσεις της άδειας κυκλοφορίας) 

και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες επιτήρησης / ελέγχου της αγοράς, όπου τα κράτη μέλη 

εκτελούν τις αρμοδιότητές τους. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ανάμεσα στην απόφαση για τη 

χορήγηση της πρώτης εθνικής άδειας 

κυκλοφορίας και την υποβολή της 

αίτησης για αμοιβαία αναγνώριση της 

εθνικής άδειας κυκλοφορίας πρέπει να 

μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 6 

μηνών. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η εισαγωγή της απαίτησης να περιμένουν οι εταιρείες 6 μήνες μεταξύ μιας εθνικής διαδικασίας 

και της διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης είναι περιττή, και θα μπορούσε ακόμη και να 
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προκαλέσει προβλήματα εάν προκύψει μια σοβαρή για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία 

κατάσταση, που θα απαιτεί την ταχεία έγκριση του προϊόντος και σε άλλα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη 

στα οποία βρίσκεται υπό εξέταση αίτηση 

για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας που 

έχει υποβάλει ο αιτών για το ίδιο 

κτηνιατρικό φάρμακο· 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το σχέδιο κανονισμού, οι αιτήσεις πρέπει να 

εξετάζονται με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης. Προτείνεται να αντικατασταθεί αυτή 

η απαίτηση από την απαίτηση για έναν ολοκληρωμένο φάκελο άδειας κυκλοφορίας που πρέπει 

να είναι διαθέσιμος στο οικείο κράτος μέλος, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να βασίζουν τις 

αποφάσεις τους σε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αρχική άδεια κυκλοφορίας και να 

εφαρμόζουν μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους μετά τη χορήγηση της άδειας. 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 48 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εντός 90 ημερών από την παραλαβή 

έγκυρης αίτησης, το κράτος μέλος 

αναφοράς καταρτίζει επικαιροποιημένη 

έκθεση αξιολόγησης για το κτηνιατρικό 

φάρμακο. Η επικαιροποιημένη έκθεση 

αξιολόγησης, μαζί με την εγκεκριμένη 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος και το κείμενο που θα 

περιλαμβάνεται στην επισήμανση και στο 

φύλλο οδηγιών χρήσης, διαβιβάζονται σε 

όλα τα κράτη μέλη και στον αιτούντα, μαζί 

με τον κατάλογο των κρατών μελών στα 

οποία ο αιτών ζητεί αναγνώριση της άδειας 

κυκλοφορίας («οικεία κράτη μέλη»). 

4. Εντός 45 ημερών από την παραλαβή 

έγκυρης αίτησης, το κράτος μέλος 

αναφοράς καταρτίζει επικαιροποιημένη 

έκθεση αξιολόγησης για το κτηνιατρικό 

φάρμακο. Η επικαιροποιημένη έκθεση 

αξιολόγησης, μαζί με την εγκεκριμένη 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος και το κείμενο που θα 

περιλαμβάνεται στην επισήμανση και στο 

φύλλο οδηγιών χρήσης, διαβιβάζονται σε 

όλα τα οικεία κράτη μέλη και στον 

αιτούντα, μαζί με τον κατάλογο των 

κρατών μελών στα οποία ο αιτών ζητεί 

αναγνώριση της άδειας κυκλοφορίας 
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(«οικεία κράτη μέλη»). 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν, εντός της προθεσμίας που ορίζεται 

στο άρθρο 46 παράγραφος 4 ή στο 

άρθρο 48 παράγραφος 5, ένα κράτος μέλος 

προβάλει αντιρρήσεις όσον αφορά την 

έκθεση αξιολόγησης, την προτεινόμενη 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος ή την επισήμανση και το φύλλο 

οδηγιών χρήσης, παρέχεται λεπτομερής 

δήλωση αιτιολόγησης στο κράτος μέλος 

αναφοράς, στα άλλα κράτη μέλη και στον 

αιτούντα. Τα σημεία διαφωνίας 

κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην 

ομάδα συντονισμού για τη διαδικασία 

αμοιβαίας αναγνώρισης και την 

αποκεντρωμένη διαδικασία η οποία 

συστήνεται βάσει του άρθρου 142 («η 

ομάδα συντονισμού») από το κράτος μέλος 

αναφοράς. 

1. Εάν, εντός της προθεσμίας που ορίζεται 

στο άρθρο 46 παράγραφος 4 ή στο 

άρθρο 48 παράγραφος 5, ένα κράτος μέλος 

προβάλει αντιρρήσεις όσον αφορά την 

έκθεση αξιολόγησης, την προτεινόμενη 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος ή την επισήμανση και το φύλλο 

οδηγιών χρήσης, για λόγους ενδεχόμενου 

σοβαρού κινδύνου για την υγεία των 

ανθρώπων ή των ζώων ή για το 

περιβάλλον, παρέχεται λεπτομερής 

δήλωση αιτιολόγησης στο κράτος μέλος 

αναφοράς, στα άλλα κράτη μέλη και στον 

αιτούντα. Τα σημεία διαφωνίας 

κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην 

ομάδα συντονισμού για τη διαδικασία 

αμοιβαίας αναγνώρισης και την 

αποκεντρωμένη διαδικασία η οποία 

συστήνεται βάσει του άρθρου 142 («η 

ομάδα συντονισμού») από το κράτος μέλος 

αναφοράς. 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στο πλαίσιο της ομάδας συντονισμού, 

διορίζεται ένας εισηγητής προκειμένου να 

συντάξει μια δεύτερη έκθεση 

αξιολόγησης για το κτηνιατρικό 

φάρμακο. 

διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Προτείνεται να διαγραφεί η παράγραφος αυτή, διότι θα αυξήσει αδικαιολόγητα τον φόρτο 

εργασίας για τις αρμόδιες αρχές. Η ένσταση θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των κρατών που 

συμμετέχουν στη διαδικασία. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε είναι αποδεκτό ότι το θέμα αυτό 

θα συζητηθεί στη συντονιστική ομάδα. 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 49 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση γνώμης υπέρ της 

χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, το κράτος 

μέλος αναφοράς καταγράφει τη συμφωνία 

των κρατών μελών, περατώνει τη 

διαδικασία και ενημερώνει σχετικά τα 

κράτη μέλη και τον αιτούντα. 

4. Σε περίπτωση γνώμης υπέρ της 

χορήγησης ή τροποποίησης άδειας 

κυκλοφορίας, το κράτος μέλος αναφοράς 

καταγράφει τη συμφωνία των κρατών 

μελών, περατώνει τη διαδικασία και 

ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη και τον 

αιτούντα. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι το άρθρο 66 (τροποποίηση) και το άρθρο 69 (εναρμόνιση) θα μπορούσαν επίσης 

να οδηγήσουν σε αναθεώρηση από την ομάδα συντονισμού, με αποτέλεσμα κάποια τροπολογία, 

αυτή η λέξη θα πρέπει να προστεθεί στο άρθρο. 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εντός 15 ημερών από την παραλαβή της 

έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο 

άρθρο 46 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 48 

παράγραφος 4, ο αιτών μπορεί να 

ειδοποιήσει εγγράφως τον Οργανισμό 

ζητώντας επανεξέταση της έκθεσης 

αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο 

αιτών διαβιβάζει στον Οργανισμό τους 

λεπτομερείς λόγους του αιτήματός του 

εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 

γνώμης. Η αίτηση συνοδεύεται από την 

απόδειξη πληρωμής των τελών που 

1. Εντός 15 ημερών από την παραλαβή της 

έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο 

άρθρο 46 παράγραφος 3 ή στο άρθρο 48 

παράγραφος 4, ο αιτών μπορεί να 

ειδοποιήσει εγγράφως την ομάδα 

συντονισμού ζητώντας επανεξέταση της 

έκθεσης αξιολόγησης. Στην περίπτωση 

αυτή, ο αιτών διαβιβάζει στον Οργανισμό 

τους λεπτομερείς λόγους του αιτήματός 

του εντός 60 ημερών από την παραλαβή 

της γνώμης. Η αίτηση συνοδεύεται από την 

απόδειξη πληρωμής των τελών που 
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καταβάλλονται στον Οργανισμό για την 

επανεξέταση. 

καταβάλλονται στον Οργανισμό για την 

επανεξέταση. 

Αιτιολόγηση 

Θεωρούμε ότι όταν μία αίτηση αποστέλλεται στον Οργανισμό αυξάνεται ο εργασιακός και 

διοικητικός φόρτος του Οργανισμού και θα ήταν πιο απλό η σχετική αίτηση να υποβάλλεται 

στην ομάδα συντονισμού. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στις 

πληροφορίες που περιέχονται στη βάση 

δεδομένων των φαρμάκων όσον αφορά 

τον κατάλογο των εγκεκριμένων 

κτηνιατρικών φαρμάκων, καθώς και τις 

περιλήψεις χαρακτηριστικών του 

προϊόντος και τα φύλλα οδηγιών χρήσης 

τους. 

3. Το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στις 

πληροφορίες που περιέχονται στη βάση 

δεδομένων των φαρμάκων. 

Αιτιολόγηση 

Προϊόντα και κατάλοιπα και μεταβολίτες των ενεργών συστατικών τους βρίσκονται στη 

δημόσια σφαίρα, πέραν του υπό θεραπεία ζώου, στο ευρύτερο περιβάλλον και στα σώματα μη 

στοχευόμενων ειδών (συμπεριλαμβανομένων, δυστυχώς, και των ανθρώπων). Συνεπώς, τα 

δεδομένα σχετικά με το τι είναι αυτές οι ουσίες και τα χαρακτηριστικά τους πρέπει να 

βρίσκονται επίσης στη δημόσια σφαίρα. 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν κατάλληλα 

και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τον 

όγκο των πωλήσεων και τη χρήση 

κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων. 

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν κατάλληλα, 

συγκρίσιμα και επαρκώς λεπτομερή 

δεδομένα σχετικά με τον όγκο των 

πωλήσεων και τη χρήση κτηνιατρικών 

αντιμικροβιακών φαρμάκων. 
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Τροπολογία  106 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν τα 

δεδομένα σχετικά με τον όγκο των 

πωλήσεων και τη χρήση κτηνιατρικών 

αντιμικροβιακών φαρμάκων στον 

Οργανισμό. Ο Οργανισμός αναλύει τα 

δεδομένα και δημοσιεύει ετήσια έκθεση. 

2. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στον 

Οργανισμό τα δεδομένα σχετικά με τον 

όγκο των πωλήσεων και τη χρήση 

κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων. 

Ο Οργανισμός αναλύει τα δεδομένα και 

δημοσιεύει ετήσια έκθεση η οποία 

περιέχει κατευθυντήριες γραμμές και 

συστάσεις όπου κρίνεται σκόπιμο. 

 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 54 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη συλλέγουν κατάλληλα 

και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τον 

όγκο των πωλήσεων και τη χρήση 

κτηνιατρικών αντιπαρασιτικών και 

ορμονικών φαρμάκων και τα κοινοποιούν 

στον Οργανισμό. 

Αιτιολόγηση 

Η ιδέα είναι να διευρυνθεί η πρόβλεψη για τα αντιβιοτικά και σε άλλους τύπους κτηνιατρικών 

φαρμάκων με βιολογικές επιπτώσεις σε μη στοχευόμενα είδη στο ευρύτερο οικοσύστημα, 

δηλαδή ορμονικά προϊόντα (τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το φύλο των μη στοχευόμενων 

ειδών, ιδίως σε υδάτινους οικοτόπους) και αντιπαρασιτικά προϊόντα (που μπορεί να είναι 

εξαιρετικά τοξικά, π.χ. για τις μέλισσες). 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 57 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 57α 

 Μετέπειτα μετατροπή σε κεντρική άδεια 

κυκλοφορίας 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της 

αποκεντρωμένης διαδικασίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 46, μιας 

διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης που 

προβλέπεται στο άρθρο 48, ή μιας 

διαδικασίας εναρμόνισης της άδειας 

κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 

69, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 

δύναται να υποβάλει αίτηση για τη 

μετατροπή των υφιστάμενων αδειών 

κυκλοφορίας για το κτηνιατρικό φάρμακο 

σε κεντρική άδεια κυκλοφορίας που 

χορηγείται από την Επιτροπή και η οποία 

ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση. 

 2. Η αίτηση για τη μετατροπή της άδειας 

σε κεντρική άδεια κυκλοφορίας 

υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας 

κυκλοφορίας στον Οργανισμό και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 α) κατάλογο όλων των αποφάσεων για τη 

χορήγηση αδειών κυκλοφορίας για το εν 

λόγω κτηνιατρικό φάρμακο· 

 β) κατάλογο των τροποποιήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν μετά τη χορήγηση 

της πρώτης άδειας κυκλοφορίας εντός 

της Ένωσης· 

 γ) συνοπτική έκθεση σχετικά με τα 

δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης. 

 3. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή 

των εγγράφων που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 2, η Επιτροπή ετοιμάζει 

σχέδιο απόφασης για τη χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας στην Ένωση, σύμφωνα με 

την έκθεση αξιολόγησης που αναφέρεται 

στο άρθρο 46 παράγραφος 3, στο άρθρο 

48 παράγραφος 4 και στο άρθρο 69 

παράγραφος 3 ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, 

επικαιροποιημένη έκθεση αξιολόγησης, 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 
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προϊόντος, επισήμανση και φύλλο 

οδηγιών χρήσης. 

 4. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, λαμβάνει οριστική απόφαση 

σχετικά με τη χορήγηση κεντρικής άδειας 

κυκλοφορίας. 

 Το άρθρο εφαρμόζεται μόνο για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που έχουν λάβει 

άδεια μέσω διαδικασίας αμοιβαίας 

αναγνώρισης, αποκεντρωμένης 

διαδικασίας ή διαδικασίας εναρμόνισης 

των αδειών κυκλοφορίας μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η «αναβάθμιση» υπάρχουσας άδειας κυκλοφορίας σε κεντρική άδεια 

κυκλοφορίας. Αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο, π.χ. στην περίπτωση κατάθεσης 

μελλοντικών τροποποιήσεων σε κτηνιατρικό φάρμακο. 

 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 69 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τον βραχύτερο χρόνο αναμονής από 

αυτούς που καθορίζονται στις περιλήψεις 

χαρακτηριστικών προϊόντος. 

γ) τον ενδεδειγμένο, σύμφωνα με τις 

πλέον πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, 
χρόνο αναμονής από αυτούς που 

καθορίζονται στις περιλήψεις 

χαρακτηριστικών προϊόντος. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 70 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 69, τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που έλαβαν άδεια 

πριν από τις 20 Ιουλίου 2000 καθώς και τα 

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 69, τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που έλαβαν άδεια 

πριν από τις 20 Ιουλίου 2000 καθώς και τα 
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κτηνιατρικά φάρμακα που έλαβαν άδεια 

μετά από αυτή την ημερομηνία αλλά 

χαρακτηρίστηκαν πιθανώς επιβλαβή για το 

περιβάλλον στο πλαίσιο της εκτίμησης 

περιβαλλοντικού κινδύνου υποβάλλονται 

σε επαναξιολόγηση πριν από τη σύνταξη 

εναρμονισμένης περίληψης 

χαρακτηριστικών προϊόντος. 

κτηνιατρικά φάρμακα που έλαβαν άδεια 

μετά από αυτή την ημερομηνία αλλά 

χαρακτηρίστηκαν πιθανώς επιβλαβή για το 

περιβάλλον στο πλαίσιο της εκτίμησης 

περιβαλλοντικού κινδύνου ή για τα οποία 

δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση 

περιβαλλοντικού κινδύνου ή έχουν 

πραγματοποιηθεί ανεπαρκείς εκτιμήσεις, 
υποβάλλονται σε επαναξιολόγηση, 

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ πριν από τη 

σύνταξη εναρμονισμένης περίληψης 

χαρακτηριστικών προϊόντος. 

Αιτιολόγηση 

Αυτό εξασφαλίζει ότι παλαιά προϊόντα αξιολογούνται σωστά σε εύθετο χρόνο, όπως είχε αρχικά 

προβλεφθεί από τους νομοθέτες. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 72 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρμόδιες αρχές και ο Οργανισμός 

επιβλέπουν τα συστήματα 

φαρμακοεπαγρύπνησης των κατόχων 

αδειών κυκλοφορίας. 

2. Οι αρμόδιες αρχές και ο Οργανισμός 

επιβλέπουν τα συστήματα 

φαρμακοεπαγρύπνησης των κατόχων 

αδειών κυκλοφορίας και τα εγκρίνουν. 

Αιτιολόγηση 

Εάν οι αρμόδιες αρχές και ο Οργανισμός πρόκειται να εγκρίνουν το σύστημα 

φαρμακοεπαγρύπνησης των κατόχων της άδειας κυκλοφορίας, το αίτημα έγκρισης μπορεί να 

υποβληθεί με την αίτηση για άλλο προϊόν, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, (3.2) της παρούσας 

πρότασης κανονισμού, απλουστεύοντας έτσι τον έλεγχο που θα πρέπει να κάνουν οι αρμόδιες 

αρχές. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) διαπιστωμένη έλλειψη β) διαπιστωμένη έλλειψη 
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αποτελεσματικότητας ενός κτηνιατρικού 

φαρμάκου μετά από χορήγηση σε ζώο 

σύμφωνα με την περίληψη των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος· 

αποτελεσματικότητας ενός κτηνιατρικού 

φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένων 

ενδείξεων μικροβιακής αντοχής, μετά από 

χορήγηση σε ζώο σύμφωνα με την 

περίληψη των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος· 

Αιτιολόγηση 

Λόγω της μεγάλης σημασίας της μικροβιακής αντοχής, το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα πρέπει 

να υπογραμμιστεί μεταξύ των αρνητικών συμβάντων. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) περιβαλλοντικά συμβάντα που 

παρατηρούνται μετά από χορήγηση ενός 

κτηνιατρικού φαρμάκου σε ζώο· 

γ) οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή ακούσια 

αντίδραση, όπως η διαρροή 

αντιμικροβιακών στο έδαφος και στο 

νερό, παρατηρείται σε μη στοχευόμενα 

είδη στο ευρύτερο περιβάλλον μετά από 

χορήγηση ενός κτηνιατρικού φαρμάκου σε 

ζώο, συμπεριλαμβανομένων ζώων που 

ανήκουν σε μη στοχευόμενα είδη· 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) οποιαδήποτε εικαζόμενη μετάδοση 

οποιουδήποτε μολυσματικού παράγοντα 

μέσω κτηνιατρικού φαρμάκου. 

Αιτιολόγηση 

Η κατάσταση αυτή καλύπτεται σήμερα από τη νομοθεσία και θα πρέπει να συνεχίσει έτσι. 
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Τροπολογία  115 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ β) κάθε σχετική τεκμηρίωση και 

δεδομένα σχετικά με τους άμεσους ή 

έμμεσους κινδύνους για το περιβάλλον 

από τη χρήση αντιμικροβιακών 

φαρμάκων στα ζώα. 

Αιτιολόγηση 

Τα κτηνιατρικά φάρμακα, όπως τα αντιβιοτικά, απελευθερώνονται στα χωράφια με θρεπτικό 

φορτίο ιλύος, όπου μπορούν να συσσωρεύονται στο έδαφος / σε λάσπη / σε πολτό, να 

εισχωρούν στα υπόγεια ύδατα μέσω διαρροής νερού ή απορροής απευθείας σε υδάτινες οδούς. 

Λόγω των εκτεταμένων επιπτώσεων της παρουσίας αυτών των υπολειμμάτων στο περιβάλλον, 

είναι απαραίτητα τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις και τους κινδύνους για το περιβάλλον. 

 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 73 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 73α 

 Το αργότερο 6 μήνες πριν από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο σχετικά με μελέτη 

σκοπιμότητας ενός συστήματος 

αναθεώρησης με βάση την εκάστοτε 

ουσία (μονογραφίες) και άλλων πιθανών 

εναλλακτικών λύσεων για την εκτίμηση 

περιβαλλοντικού κινδύνου των 

κτηνιατρικών φαρμάκων, που θα 

συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 

από νομοθετική πρόταση. 
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Τροπολογία  117 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 74 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο Οργανισμός καταρτίζει και διατηρεί 

μια ενωσιακή βάση δεδομένων όσον 

αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση των 

κτηνιατρικών φαρμάκων («βάση 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης»). 

1. Ο Οργανισμός καταρτίζει και διατηρεί 

μια ενωσιακή βάση δεδομένων όσον 

αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση των 

κτηνιατρικών φαρμάκων («βάση 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης»), που 

συνδέεται με τη βάση δεδομένων για τα 

προϊόντα. Η βάση δεδομένων της 

Ένωσης είναι το μοναδικό σημείο 

παραλαβής αναφορών για ανεπιθύμητα 

συμβάντα που υποβάλλονται από τους 

κατόχους άδειας κυκλοφορίας. 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 74 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα 

κράτη μέλη και την Επιτροπή, συντάσσει 

τις λειτουργικές προδιαγραφές για τη βάση 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης. 

2. Ο Οργανισμός, σε διαβούλευση με τα 

κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, συντάσσει τις 

λειτουργικές προδιαγραφές για τη βάση 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης. Αυτές 

περιλαμβάνουν δεδομένα 

παρακολούθησης του περιβάλλοντος που 

αναφέρουν τις ανεπιθύμητες επιδράσεις 

σε μη στοχευόμενα είδη στο οικοσύστημα 

και διευρύνουν τις πηγές εισροών στο 

σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, ούτως 

ώστε να περιλαμβάνεται η εποπτεία και η 

παρακολούθηση από ειδικούς, οι οποίοι 

δεν είναι απαραίτητα κτηνίατροι.  

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 74 – παράγραφος 3 



 

PE552.056v02-00 64/92 AD\1069105EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 

πληροφορίες που υποβάλλονται στη βάση 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης 

μεταφορτώνονται και καθίστανται 

διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 75. 

3. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 

πληροφορίες που υποβάλλονται στη βάση 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης 

μεταφορτώνονται και καθίστανται 

διαθέσιμες για το κοινό σύμφωνα με το 

άρθρο 75. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 76 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 

καταχωρίζουν στη βάση δεδομένων 

φαρμακοεπαγρύπνησης όλα τα 

ανεπιθύμητα συμβάντα που τους 

γνωστοποιούνται από επαγγελματίες της 

υγείας και κατόχους ζώων και τα οποία 

έλαβαν χώρα εντός της Ένωσης ή σε 

τρίτη χώρα σε σχέση με τα εγκεκριμένα 

κτηνιατρικά φάρμακά τους, εντός 30 

ημερών από την παραλαβή της αναφοράς 

ανεπιθύμητων συμβάντων. 

2. Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας 

γνωστοποιούν ηλεκτρονικά όλα τα 

σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και 

επιπτώσεις σε ανθρώπους από τη χρήση 

κτηνιατρικών φαρμάκων, που υποπίπτουν 

στην αντίληψή τους ή που μπορεί να 

αναμένεται λογικά ότι γνωρίζουν, στην 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο 

έδαφος του οποίου έλαβε χώρα το 

συμβάν, το αργότερο 15 ημέρες μετά την 

παραλαβή των πληροφοριών. 

 Οι υπόλοιπες ανεπιθύμητες ενέργειες που 

σχετίζονται με τη χρήση κτηνιατρικών 

φαρμάκων, οι οποίες γίνονται γνωστές 

στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας ή 

τις οποίες μπορεί να αναμένεται λογικά 

ότι γνωρίζουν, κοινοποιούνται 

ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων 

φαρμακοεπαγρύπνησης το αργότερο 30 

ημέρες μετά την παραλαβή των 

πληροφοριών. 

 Διαφορετικές απαιτήσεις ισχύουν για 

ανεπιθύμητα συμβάντα που 

παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές. 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να ενημερώνονται εγκαίρως για τα σοβαρά 

ανεπιθύμητα συμβάντα και τις επιπτώσεις σε ανθρώπους που παρατηρήθηκαν στην επικράτειά 
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τους, για να είναι σε ετοιμότητα να τα αξιολογήσουν και να λάβουν τα κατάλληλα ρυθμιστικά 

μέτρα. 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 76 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, με δική 

τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος 

από τον Οργανισμό, να ζητήσουν από τον 

κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας τη 

συλλογή ειδικών δεδομένων 

φαρμακοεπαγρύπνησης, ιδίως όσον αφορά 

τη χρήση ενός κτηνιατρικού φαρμάκου σε 

συγκεκριμένα είδη ζώων, στο πλαίσιο της 

δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, 

της ασφάλειας των προσώπων που 

χορηγούν το φάρμακο, καθώς και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Η αρχή 

αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους του 

αιτήματος και ενημερώνει σχετικά τις 

άλλες αρμόδιες αρχές και τον Οργανισμό. 

3. Οι αρμόδιες αρχές ζητούν, με δική τους 

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος από τον 

Οργανισμό, από τον κάτοχο της άδειας 

κυκλοφορίας τη συλλογή ειδικών 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης, ιδίως 

όσον αφορά τη χρήση ενός κτηνιατρικού 

φαρμάκου σε συγκεκριμένα είδη ζώων, 

στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας και της 

υγείας των ζώων, της ασφάλειας των 

προσώπων που χορηγούν το φάρμακο, 

καθώς και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 76 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εντός 15 ημερών από την παραλαβή 

του αιτήματος που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, ο κάτοχος της άδειας 

κυκλοφορίας μπορεί να ειδοποιήσει 

εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι επιθυμεί 

επανεξέταση του αιτήματος για τη 

συλλογή πρόσθετων ειδικών δεδομένων 

φαρμακοεπαγρύπνησης. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 4 πρέπει να διαγραφεί, διότι δεν προσθέτει καμία επιπλέον αξία και ενισχύει τον 

διοικητικό φόρτο. 
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Τροπολογία  123 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 77 – παράγραφος 6  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 

επιτρέπεται να κοινοποιεί στο ευρύ κοινό 

πληροφορίες σχετικά με ανεπιθύμητα 

συμβάντα που σχετίζονται με το 

κτηνιατρικό φάρμακο χωρίς πρώτα να 

ενημερώσει για την πρόθεσή του την ή τις 
αρμόδιες αρχές που χορήγησαν την άδεια 

κυκλοφορίας ή τον Οργανισμό, όταν η 

άδεια κυκλοφορίας έχει χορηγηθεί 

σύμφωνα με την κεντρική διαδικασία 

χορήγησης άδειας. 

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 

επιτρέπεται να κοινοποιεί στο ευρύ κοινό 

πληροφορίες σχετικά με ανεπιθύμητα 

συμβάντα και ενδεχόμενους 

προβληματισμούς για τη 

φαρμακοεπαγρύπνηση που αφορούν το 

κτηνιατρικό φάρμακο, χωρίς πρώτα να 

στείλει αντίγραφο της εν λόγω 

κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή ή στις 
αρμόδιες αρχές που χορήγησε/αν την άδεια 

κυκλοφορίας ή στον Οργανισμό, όταν η 

άδεια κυκλοφορίας έχει χορηγηθεί 

σύμφωνα με την κεντρική διαδικασία 

χορήγησης άδειας. 

Αιτιολόγηση 

Αποτελεί πρόταση για διευκρίνιση της παραγράφου. Δεν αρκεί «πρώτα να ενημερώσει για την 

πρόθεσή του». Είναι πραγματικά απαραίτητο οι αρμόδιες αρχές να έχουν ένα αντίγραφο της 

κοινοποίησης πριν από την αποστολή στο ευρύ κοινό και στους επαγγελματίες της υγείας. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) καταρτίζουν και διατηρούν λεπτομερή 

περιγραφή του συστήματος 

φαρμακοεπαγρύπνησης που 

χρησιμοποιείται από τον κάτοχο της άδειας 

κυκλοφορίας σε σχέση με το κτηνιατρικό 

φάρμακο για το οποίο έχει χορηγηθεί η 

άδεια («κύριο αρχείο του συστήματος 

φαρμακοεπαγρύπνησης») για όλα τα 

φάρμακα υπό την ευθύνη τους· 

α) καταρτίζουν και διατηρούν λεπτομερή 

περιγραφή του συστήματος 

φαρμακοεπαγρύπνησης που 

χρησιμοποιείται από τον κάτοχο της άδειας 

κυκλοφορίας («κύριο αρχείο του 

συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης») για 

όλα τα φάρμακα υπό την ευθύνη τους· 
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Τροπολογία  125 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ορίζουν αριθμούς αναφοράς στο κύριο 

αρχείο του συστήματος 

φαρμακοεπαγρύπνησης και καταχωρίζουν 

τον αριθμό αναφοράς του κύριου αρχείου 

του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης 

για κάθε προϊόν στη βάση δεδομένων των 

φαρμάκων· 

β) ορίζουν αριθμούς αναφοράς στο κύριο 

αρχείο του συστήματος 

φαρμακοεπαγρύπνησης και καταχωρίζουν 

τον σχετικό αριθμό αναφοράς του κύριου 

αρχείου του συστήματος 

φαρμακοεπαγρύπνησης στη βάση 

δεδομένων των φαρμάκων για κάθε 

προϊόν· 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 78 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές και 

στον Οργανισμό όλα τα ρυθμιστικά μέτρα 

που λαμβάνονται σε τρίτες χώρες και 

βασίζονται στα δεδομένα 

φαρμακοεπαγρύπνησης εντός 15 ημερών 

από την παραλαβή των εν λόγω 

πληροφοριών. 

ιβ) κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές και 

στον Οργανισμό όλα τα ρυθμιστικά μέτρα 

που λαμβάνονται σε κράτη μέλη ή τρίτες 

χώρες και βασίζονται στα δεδομένα 

φαρμακοεπαγρύπνησης εντός 15 ημερών 

από την παραλαβή των εν λόγω 

πληροφοριών. 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι κατανοητό γιατί ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες 

αρχές μόνο για τα ρυθμιστικά μέτρα τρίτων χωρών και όχι για τα κανονιστικά μέτρα που 

θεσπίζονται από ένα κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις στους 

3. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις στους 
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κτηνιάτρους και σε άλλους επαγγελματίες 

της υγείας σχετικά με την αναφορά 

ανεπιθύμητων συμβάντων. Ο Οργανισμός 

και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

οργανώνουν συνεδριάσεις ή ένα δίκτυο για 

ομάδες κτηνιάτρων και άλλων 

επαγγελματιών της υγείας, όταν υπάρχει 

συγκεκριμένη ανάγκη για συλλογή, 

αντιπαραβολή ή ανάλυση ειδικών 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης. 

κατόχους άδειας κυκλοφορίας, στους 

κτηνιάτρους και σε άλλους επαγγελματίες 

της υγείας σχετικά με την αναφορά 

ανεπιθύμητων συμβάντων. Ο Οργανισμός 

και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 

οργανώνουν συνεδριάσεις ή ένα δίκτυο για 

ομάδες κτηνιάτρων και άλλων 

επαγγελματιών της υγείας, όταν υπάρχει 

συγκεκριμένη ανάγκη για συλλογή, 

αντιπαραβολή ή ανάλυση ειδικών 

δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Αιτιολόγηση 

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι απαραίτητη η επιβολή ειδικών απαιτήσεων στους 

κατόχους άδειας κυκλοφορίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στη νομοθετική 

πράξη. 

 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αρμόδιες αρχές και ο Οργανισμός 

παρέχουν εγκαίρως στο ευρύ κοινό, στους 

κτηνιάτρους και σε άλλους επαγγελματίες 

της υγείας όλες τις σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με τα ανεπιθύμητα 

συμβάντα που συνδέονται με τη χρήση 

ενός κτηνιατρικού φαρμάκου, σε 

ηλεκτρονική μορφή ή με άλλα μέσα 

επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στο 

κοινό. 

4. Οι αρμόδιες αρχές και ο Οργανισμός 

δημοσιοποιούν εγκαίρως όλες τις 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα 

ανεπιθύμητα συμβάντα που συνδέονται με 

τη χρήση ενός κτηνιατρικού φαρμάκου, σε 

ηλεκτρονική μορφή ή με άλλα μέσα 

επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στο 

κοινό. 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες για αρνητικά συμβάντα σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων δεν 

πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνον στους οργανισμούς φαρμάκων. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 79 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Οι αρμόδιες αρχές και ο Οργανισμός 

εξασφαλίζουν ότι οι κτηνίατροι 

ενημερώνονται σχετικά με τα 

ανεπιθύμητα συμβάντα που έχουν 

αναφερθεί και λαμβάνουν τακτικά 

πληροφορίες για όλες τις καταγγελθείσες 

παρενέργειες. 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Μια αρμόδια αρχή μπορεί να 

μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα 

καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 79, στην αρμόδια 

αρχή άλλου κράτους μέλους, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό συμφωνεί εγγράφως. 

1. Μια αρμόδια αρχή μπορεί να 

μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα 

καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 79, στην αρμόδια 

δημόσια αρχή άλλου κράτους μέλους, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτό συμφωνεί 

εγγράφως. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 81 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρμόδιες αρχές και ο Οργανισμός 

συνεργάζονται για την παρακολούθηση 

των δεδομένων στη βάση δεδομένων 

φαρμακοεπαγρύπνησης, ώστε να 

προσδιορίζεται αν υπάρχουν αλλαγές στη 

σχέση οφέλους-κινδύνου των 

κτηνιατρικών φαρμάκων, με στόχο τον 

εντοπισμό κινδύνων για την υγεία των 

ζώων, τη δημόσια υγεία και την προστασία 

του περιβάλλοντος («διαδικασία 

διαχείρισης σημάτων»). 

1. Οι αρμόδιες αρχές, άλλες 

ενδιαφερόμενες αρχές και ο Οργανισμός 

συνεργάζονται για την παρακολούθηση 

των δεδομένων στη βάση δεδομένων 

φαρμακοεπαγρύπνησης, ώστε να 

προσδιορίζεται αν υπάρχουν αλλαγές στη 

σχέση οφέλους-κινδύνου των 

κτηνιατρικών φαρμάκων, με στόχο τον 

εντοπισμό κινδύνων για την υγεία των 

ζώων, τη δημόσια υγεία και την προστασία 

του περιβάλλοντος («διαδικασία 

διαχείρισης σημάτων»). 
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Αιτιολόγηση 

Χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, για 

παράδειγμα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τη διαρροή 

ανθεκτικών βακτηρίων στο έδαφος και στο νερό. 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 81 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρμόδιες αρχές και ο Οργανισμός 

καταρτίζουν ομάδες κτηνιατρικών 

φαρμάκων για τα οποία μπορεί να γίνει 

συνδυασμός της διαδικασίας διαχείρισης 

σημάτων με σκοπό τον εντοπισμό 

κινδύνων για την υγεία των ζώων, τη 

δημόσια υγεία και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος αυτή είναι περιττή σε έναν κανονισμό. Οι αρμόδιες αρχές είναι αυτόνομες να 

οργανώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο την εργασία τους. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 81 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο Οργανισμός και η ομάδα συντονισμού 

συμφωνούν στον καταμερισμό των 

εργασιών παρακολούθησης δεδομένων για 

τις ομάδες κτηνιατρικών φαρμάκων που 

έχουν καταχωριστεί στην βάση δεδομένων 

φαρμακοεπαγρύπνησης. Για κάθε ομάδα 

κτηνιατρικών φαρμάκων ορίζεται μια 

αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός ως αρμόδιος 

για την παρακολούθησή της («επικεφαλής 

αρχή»). 

3. Ο Οργανισμός και η ομάδα 

κτηνιατρικής φαρμακοεπαγρύπνησης 
συμφωνούν στον καταμερισμό των 

εργασιών παρακολούθησης δεδομένων για 

τις ομάδες κτηνιατρικών φαρμάκων που 

έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων 

φαρμακοεπαγρύπνησης. Για κάθε ομάδα 

κτηνιατρικών φαρμάκων ορίζεται μια 

αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός ως αρμόδιος 

για την παρακολούθησή της («επικεφαλής 

αρχή»). 
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Αιτιολόγηση 

Οι αρμοδιότητες σε θέματα που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση θα πρέπει να 

συζητούνται καλύτερα στην ομάδα κτηνιατρικής φαρμακοεπαγρύπνησης, όπου εμπειρογνώμονες 

από τις αρμόδιες αρχές θα συζητούν θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης, και όχι στην ομάδα 

συντονισμού. 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) να τηρεί τους κανόνες της ορθής 

παρασκευαστικής πρακτικής των 

φαρμάκων που έχουν καθοριστεί από την 

Ένωση και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 

ύλες μόνο δραστικές ουσίες που 

παρασκευάζονται σύμφωνα με τους 

κανόνες της Ένωσης για την ορθή 

παρασκευαστική πρακτική των πρώτων 

υλών. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι σαφής όσον αφορά την υποχρέωση του 

παρασκευαστή να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές 

πρακτικές. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστούν τα ισχύοντα πρότυπα για την ποιότητα των 

δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, θα πρέπει να απαιτείται μόνον αυτές 

οι δραστικές ουσίες να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμάκων στο πλαίσιο του 

συστήματος της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής.  

Τροπολογία  135 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 98 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή σε 

περίπτωση αντικατάστασης του υπευθύνου 

που αναφέρεται στο άρθρο 100· 

δ) να ενημερώνει προηγουμένως την 

αρμόδια αρχή για τυχόν αλλαγές που θα 

ήθελε να επιφέρει σε οποιοδήποτε από τα 

στοιχεία που παρέχονται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 92 και να ενημερώνει την 

αρμόδια αρχή άμεσα σε περίπτωση 

αντικατάστασης του υπευθύνου που 
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αναφέρεται στο άρθρο 100· 

Αιτιολόγηση 

Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο κατάλληλος έλεγχος κατά τη διάρκεια της παρασκευής 

θα γίνεται σε συνεχή βάση. Για να είναι σε θέση να εκτελέσουν αποτελεσματικά τις 

δραστηριότητες ελέγχου, οι παρασκευαστές θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για 

κάθε αλλαγή που θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί η 

άδεια παραγωγής, πριν εφαρμοστεί η εν λόγω αλλαγή από τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή. 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 100 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κάτοχος μιας άδειας παραγωγής έχει 

μονίμως και συνεχώς στη διάθεσή του ένα 

τουλάχιστον ειδικευμένο πρόσωπο, το 

οποίο να ανταποκρίνεται στους όρους που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπεύθυνο, 

ιδίως, για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 

101. 

1. Ο κάτοχος μιας άδειας παραγωγής έχει 

μονίμως και συνεχώς στη διάθεσή του ένα 

τουλάχιστον ειδικευμένο πρόσωπο, το 

οποίο να ανταποκρίνεται στους όρους που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο, υπεύθυνο, 

ιδίως, για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 

101. Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής 

μπορεί να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη 

που αναφέρεται στην παρούσα 

παράγραφο, εάν ανταποκρίνεται 

προσωπικά στις προϋποθέσεις για τα 

ειδικευμένα πρόσωπα που προβλέπονται 

από τον παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 107 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να 

συνταγογραφούν κτηνιατρικά φάρμακα 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο 

πραγματοποιούν λιανική πώληση 

αντιμικροβιακών φαρμάκων μόνο για ζώα 

που έχουν υπό τη φροντίδα τους, και μόνο 

στην ποσότητα που απαιτείται για τη 

2. Τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να 

συνταγογραφούν κτηνιατρικά φάρμακα 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, 

μεταξύ άλλων οι κτηνίατροι όπου 

κρίνεται σκόπιμο, προβαίνουν σε λιανική 

πώληση αντιμικροβιακών φαρμάκων μόνο 

για ζώα που βρίσκονται άμεσα υπό τη 
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συγκεκριμένη θεραπεία. φροντίδα τους μετά από τη δέουσα 

εξέταση και διάγνωση, και μόνο στην 

ποσότητα που απαιτείται για τη 

συγκεκριμένη θεραπεία. 

 

 

 Τροπολογία 138 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 107 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλλουν αυστηρότερους όρους, που 

δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας 

υγείας, υγείας των ζώων και προστασίας 

του περιβάλλοντος, για τη λιανική 

πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων στην 

επικράτειά τους, με την προϋπόθεση ότι 

οι εν λόγω όροι είναι ανάλογοι του 

κινδύνου και δεν περιορίζουν 

αδικαιολόγητα τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 108 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να 

διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα 

με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν 

να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα 

μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των 

πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 

98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου28, σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό 

τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά 

συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του 

κράτους μέλους προορισμού. 

1. Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να 

διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα 

με το άρθρο 107 παράγραφος 1 μπορούν 

να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα, 

εκτός από αντιμικροβιακά, μέσω 

υπηρεσιών της κοινωνίας των 

πληροφοριών, κατά την έννοια της οδηγίας 

98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου28, σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση, υπό 

τον όρο ότι τα φάρμακα αυτά 

συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του 

κράτους μέλους προορισμού. 
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__________________ __________________ 

28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 

των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 

και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 

της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 

204 της 21.7.1998, σ. 37). 

28 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα 

των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών 

και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 

της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 

204 της 21.7.1998, σ. 37). 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 108 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Επιβάλλονται αυστηροί μηχανισμοί 

ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των 

διασυνοριακών κτηνιατρικών 

συνταγογραφήσεων, που θα συνεπάγονται 

αποτρεπτικές κυρώσεις ή ποινικές 

διώξεις σε περίπτωση παράνομης 

δραστηριότητας ή μη συμμόρφωσης με 

τον κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας. Τα κράτη μέλη 

αναπτύσσουν σύστημα ψηφιακής 

συνταγογράφησης σε εθνικό επίπεδο. 

 Η Επιτροπή προωθεί την ανάπτυξη 

εναρμονισμένου συστήματος ψηφιακής 

συνταγογράφησης σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και βοηθάει τα κράτη μέλη στην 

εφαρμογή της. Η χορήγηση και ο έλεγχος 

των συνταγών πραγματοποιείται σε 

εθνικό επίπεδο, τουλάχιστον έως ότου 

εφαρμοστεί ένα ενωσιακό σύστημα που 

θα επιτρέπει τον έλεγχο των 

διασυνοριακών συνταγογραφήσεων.  

 Εφαρμόζεται ένα τεχνολογικής βάσης 

σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή 

συνταγών σε εθνική βάση δεδομένων, η 

οποία θα συνδέεται απευθείας με όλα τα 

φαρμακεία (καταστήματα και 

διαδικτυακά φαρμακεία), τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές και τους κτηνιάτρους, με 
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δεδομένο ότι αυτή η δυνατότητα 

διαδικτυακής διασταύρωσης των 

δεδομένων τόσο από τους 

φαρμακοποιούς όσο και από τους 

κτηνιάτρους θα αποτρέψει τις απάτες και 

τις καταχρήσεις. 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσδιορισμό του ζώου που 

υποβάλλεται σε θεραπεία· 

α) προσδιορισμό του ζώου που 

υποβάλλεται σε θεραπεία και, σε 

περίπτωση συνταγογράφησης 

αντιμικροβιακών, της νόσου που 

διαγνώστηκε· 

 

 

Τροπολογία  142 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 110 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) τυχόν αναγκαίες προειδοποιήσεις· ιβ) τυχόν αναγκαίες προειδοποιήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των κινδύνων που συνεπάγεται η 

αλόγιστη χρήση αντιμικροβιακών· 

 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 110 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής 

επιτρέπεται μόνο σε ειδικά 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το 

2. Η χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής 

επιτρέπεται μόνο σε ειδικά 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σύμφωνα με το 
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εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, η 

συνταγογράφηση κτηνιατρικών 

φαρμάκων που δρουν ως αναβολικά, 

κατά των λοιμώξεων, αντιφλεγμονώδη, 

ορμονικά ή ψυχοτρόπα πραγματοποιείται 

πάντα από κτηνίατρο για ζώα που έχει 

άμεσα υπό την φροντίδα του και μόνο 

μετά από κλινική εξέταση και διάγνωση. 

 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 110 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο 

χορηγείται με ιατρική συνταγή, η 

συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη 

ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη 

για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. 

3. Όταν ένα κτηνιατρικό φάρμακο 

χορηγείται με ιατρική συνταγή, η 

συνταγογραφούμενη και χορηγούμενη 

ποσότητα περιορίζεται στην απαιτούμενη 

για τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. 

Η χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων για 

λόγους προφύλαξης δεν επιτρέπεται. 

Εξαίρεση αποτελούν ιδιαίτερες 

περιπτώσεις, όταν υπάρχει πλήρης 

αιτιολόγηση από κτηνίατρο και όταν η εν 

λόγω χρήση καθορίζεται ρητά στις 

πληροφορίες εγκεκριμένου προϊόντος 

(περίληψη των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος, φύλλο οδηγιών χρήσης και 

επισήμανση) που αφορούν το κτηνιατρικό 

φάρμακο.  Τα αντιμικροβιακά δεν 

χρησιμοποιούνται ποτέ για να 

αντισταθμίσουν την κακή υγιεινή ή τις 

ανεπαρκείς συνθήκες εκτροφής. 

 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 110 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η χρήση αντιμικροβιακών για λόγους 

μεταφύλαξης επιτρέπεται μόνο μετά τη 

δέουσα κλινική εξέταση και διάγνωση σε 

ζώα που βρίσκονται σε επαφή με άλλα 

ζώα, τα οποία εμφανίζουν κλινικά 

συμπτώματα μεταδοτικής ασθένειας, για 

την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης 

της ασθένειας στην ομάδα των ζώων. 

Αυτή η χρήση αντιμικροβιακών 

συνοδεύεται από σχέδιο για την υγεία που 

προσδιορίζει τα κατάλληλα μη ιατρικά 

μέτρα για την αποφυγή της ανάγκης να 

λάβει χώρα τέτοια χρήση στο μέλλον. 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 110 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Στην περίπτωση αντιμικροβιακών 

ιδιαίτερα σημαντικών για ανθρώπινη 

χρήση, τα συνταγογραφημένα φάρμακα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τα 

ζώα που εξετάστηκαν από το άτομο που 

εξέδωσε την συνταγή. Τα 

συνταγογραφημένα φάρμακα 

χρησιμοποιούνται μόνο για τη 

διαγνωσθείσα νόσο. 

Αιτιολόγηση 

Οι κρίσιμης σημασίας αντιμικροβιακές ουσίες ανήκουν στις οικογένειες των φθοριοκινολόνων 

και των σύγχρονων κεφαλοσπορίνων, και καθορίζονται από τον ΠΟΥ. Η εκτεταμένη χρήση 

τους σε ζώα που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων κινδυνεύει να προκαλέσει αντοχή 

στα αντιβιοτικά, επιβαρυντική για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση, και σε πολύ περιορισμένο βαθμό σε ζώα. 
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Τροπολογία  147 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 110 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι κτηνιατρικές συνταγές 

αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ένωση. 

Η διάθεση ενός συνταγογραφούμενου 

κτηνιατρικού φαρμάκου γίνεται σύμφωνα 

με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 

4. Οι κτηνιατρικές συνταγές που 

εκδίδονται από κτηνίατρο αναγνωρίζονται 

σε ολόκληρη την Ένωση. Η διάθεση ενός 

συνταγογραφούμενου κτηνιατρικού 

φαρμάκου γίνεται σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 

 

 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 111 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους 

της άδειας κυκλοφορίας. 

1. Τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται υπεύθυνα σύμφωνα με 

την αρχή της ορθής ζωοτεχνίας και τους 

όρους της άδειας κυκλοφορίας. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία υγεία» και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

μικροβιακής αντοχής, πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της ορθής ζωοτεχνίας και της 

υπεύθυνης χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 111 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι αντιμικροβιακές ουσίες 

χορηγούνται σε ζώα που προορίζονται για 

την παραγωγή τροφίμων μόνο με συνταγή 

κτηνιάτρου ή κατάλληλα καταρτισμένου 
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επαγγελματία στον τομέα της υγείας των 

ζώων, εφόσον λαμβάνονται όλα τα 

προληπτικά μέτρα που παρατίθενται στο 

παράρτημα ΙΙΙα. 

 Απαγορεύεται η μαζική χορήγηση 

φαρμάκου για λόγους πρόληψης ή 

προφύλαξης σε πόσιμο υγρό ή νερό όταν 

δεν έχει διαγνωσθεί καμία νόσος. 

 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 112 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) προσδιορισμός των ζώων στα οποία 

χορηγείται το φάρμακο· 

ε) προσδιορισμός των ζώων στα οποία 

χορηγείται το φάρμακο και διάγνωση της 

νόσου για την οποία τους χορηγείται 

αυτό· 

Αιτιολόγηση 

Η σωστή διάγνωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών. 

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 115 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 111, 

όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα 

κτηνιατρικά φάρμακα σε ένα κράτος μέλος 

για πάθηση ενός είδους ζώων που δεν 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

τροφίμων, κατ' εξαίρεση, ο αρμόδιος 

κτηνίατρος δύναται, υπό την άμεση 

προσωπική του ευθύνη και ιδίως για να 

αποφευχθεί απαράδεκτη ταλαιπωρία του 

ζώου, να χρησιμοποιεί για την αγωγή του 

συγκεκριμένου ζώου τα ακόλουθα: 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 111, 

όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα 

κτηνιατρικά φάρμακα σε ένα κράτος μέλος 

για πάθηση ενός είδους ζώων που δεν 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

τροφίμων, κατ’ εξαίρεση, ο αρμόδιος 

κτηνίατρος δύναται, υπό την άμεση 

προσωπική του ευθύνη και προς το 

συμφέρον της υγείας ή της καλής 

διαβίωσης των ζώων, να χρησιμοποιεί για 

την αγωγή του συγκεκριμένου ζώου τα 

ακόλουθα, με εξαίρεση τα αντιμικροβιακά 

προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως μέτρο 
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προφύλαξης συνήθους πρακτικής, εκτός 

εάν υπάρχει ειδική έγκριση της 

Επιτροπής Φαρμάκων για Κτηνιατρική 

Χρήση (CVMP): 

 

Τροπολογία  152 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 115 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(iii) ένα φάρμακο που προορίζεται για 

ανθρώπινη χρήση στο οικείο κράτος μέλος, 

σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου30 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

726/2004· 

(iii) ένα φάρμακο που προορίζεται για 

ανθρώπινη χρήση στο οικείο κράτος μέλος, 

σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου30 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

726/2004, όταν δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κανένα φάρμακο 

σύμφωνα με το στοιχείο α) σημείο i) ή ii). 

Τα αντιμικροβιακά φάρμακα για 

ανθρώπινη χρήση μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση 

έκδοσης συνταγής από κτηνίατρο και 

έγκρισης από την κτηνιατρική αρχή που 

είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 

του έργου του εν λόγω κτηνιάτρου, μόνον 

εφόσον η θεραπεία με φάρμακο, όπως 

αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο i) ή ii), 

δεν είναι δυνατή· 

__________________ __________________ 

30 Οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 

κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 

για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 

28.11.2001, σ. 67). 

30 Οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 

κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 

για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 

28.11.2001, σ. 67). 

Αιτιολόγηση 

Για την υγειονομική και περιβαλλοντική ασφάλεια πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά 

προτεραιότητα τα επιτρεπόμενα κτηνιατρικά φάρμακα. Η χορήγηση φαρμάκων που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς όρους. 
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Τροπολογία  153 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 116 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 111, 

όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα 

κτηνιατρικά φάρμακα σε ένα κράτος μέλος 

για πάθηση ενός μη υδρόβιου ζώου 

παραγωγής τροφίμων, κατ ' εξαίρεση, ο 

αρμόδιος κτηνίατρος δύναται, υπό την 

άμεση προσωπική του ευθύνη και ιδίως για 

να αποφευχθεί απαράδεκτη ταλαιπωρία 

του ζώου, να χρησιμοποιεί για την αγωγή 

του συγκεκριμένου ζώου οτιδήποτε από τα 

ακόλουθα: 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 111, 

όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα 

κτηνιατρικά φάρμακα σε ένα κράτος μέλος 

για πάθηση ενός συγκεκριμένου είδους 

ζώου, κατ’ εξαίρεση, ο αρμόδιος 

κτηνίατρος δύναται, υπό την άμεση 

προσωπική του ευθύνη και ιδίως για να 

αποφευχθεί απαράδεκτη ταλαιπωρία του 

ζώου, να χρησιμοποιεί για την αγωγή του 

συγκεκριμένου ζώου οποιοδήποτε άλλο 

κτηνιατρικό φάρμακο εγκεκριμένο βάσει 

του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα 

αντιμικροβιακά προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται για λόγους προφύλαξης 

σε άτομο ή ομάδα όταν δεν έχει 

διαγνωσθεί νόσος σε κάποιο από τα ζώα: 

 

 

Τροπολογία  154 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 116 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 111, 

όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένα 

κτηνιατρικά φάρμακα σε ένα κράτος 

μέλος για μια πάθηση που πλήττει 

υδρόβια ζώα παραγωγής τροφίμων, κατ ' 

εξαίρεση, ο αρμόδιος κτηνίατρος 

δύναται, υπό την άμεση προσωπική του 

ευθύνη και ιδίως για να αποφευχθεί 

απαράδεκτη ταλαιπωρία των ζώων, να 

χρησιμοποιεί για την αγωγή των 

συγκεκριμένων ζώων οποιοδήποτε από 

τα ακόλουθα φάρμακα: 

2. Εάν δεν υπάρχει φάρμακο με τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την αγωγή του συγκεκριμένου ζώου 

φάρμακο που προορίζεται για ανθρώπινη 

χρήση και είναι εγκεκριμένο στο 

εκάστοτε κράτος μέλος σύμφωνα με την 

οδηγία 2001/83/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 726/2004, ή κτηνιατρικό φάρμακο 

που παρασκευάζεται αμέσως πριν από τη 

χρήση σύμφωνα με τους όρους 

κτηνιατρικής συνταγής από 

εξουσιοδοτημένο άτομο για τον σκοπό 

αυτό με βάση την εθνική νομοθεσία. 

Αντιμικροβιακά φάρμακα που 
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προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με την 

προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί συνταγή από 

κτηνίατρο και κατόπιν έγκρισης από την 

κτηνιατρική αρχή που είναι αρμόδια για 

την παρακολούθηση του έργου του εν 

λόγω κτηνιάτρου, μόνον εφόσον δεν είναι 

δυνατή η θεραπεία με κτηνιατρικό 

φάρμακο που πληροί τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

α. κτηνιατρικά φάρμακα εγκεκριμένα 

βάσει του παρόντος κανονισμού στο 

οικείο κράτος μέλος για χρήση σε ζώα 

άλλου υδρόβιου είδους παραγωγής 

τροφίμων, ή και για χρήση σε ζώα του 

ιδίου υδρόβιου είδους αλλά για 

διαφορετική πάθηση·  

 

β. κτηνιατρικά φάρμακα εγκεκριμένα 

βάσει του παρόντος κανονισμού σε άλλο 

κράτος μέλος για χρήση στο ίδιο ή σε 

άλλο υδρόβιο είδος παραγωγής τροφίμων 

είτε για την ίδια είτε για άλλη πάθηση. 

 

 

Τροπολογία  155 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 116 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 

2 και μέχρι τη θέσπιση εκτελεστικής 

πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 

4, αν δεν υπάρχει το φάρμακο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία 

α) και β), κατ’ εξαίρεση, ο κτηνίατρος 

δύναται, υπό την άμεση προσωπική του 

ευθύνη και ιδίως για να αποφευχθεί 

απαράδεκτη ταλαιπωρία των ζώων, να 

χρησιμοποιεί για την αγωγή των 

υδρόβιων ζώων παραγωγής τροφίμων σε 

μια συγκεκριμένη μονάδα: 

διαγράφεται 

α) ένα κτηνιατρικό φάρμακο εγκεκριμένο 

βάσει του παρόντος κανονισμού στο 

οικείο ή σε άλλο κράτος μέλος για χρήση 
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σε μη υδρόβια είδη παραγωγής τροφίμων· 

β) ένα φάρμακο που προορίζεται για 

ανθρώπινη χρήση εγκεκριμένο στο οικείο 

κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 

2001/83/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

726/2004. 

 

 

 

Τροπολογία  156 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 116 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, να καταρτίσει κατάλογο των 

κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν 

εγκριθεί στην Ένωση για χρήση σε 

χερσαία ζώα και τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία 

υδρόβιων ζώων παραγωγής τροφίμων 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 145 

παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων, να καταρτίσει κατάλογο των 

κτηνιατρικών φαρμάκων που έχουν 

εγκριθεί στην Ένωση για χρήση σε 

χερσαία ζώα και τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία 

υδρόβιων ζώων παραγωγής τροφίμων 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. Αυτή η 

διάταξη αφορά αυστηρά κλειστά υδατικά 

συστήματα με ειδικές εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 145 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  157 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 116 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τους σκοπούς της θεραπείας 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3, ο 

κτηνίατρος μπορεί να χορηγεί προσωπικά 

το φάρμακο ή να επιτρέπει σε άλλο άτομο 

να το χορηγήσει, υπό την ευθύνη του 

κτηνιάτρου. 

5. Για τους σκοπούς της θεραπείας 

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 2, ο 

κτηνίατρος μπορεί να χορηγεί προσωπικά 

το φάρμακο ή να επιτρέπει σε άλλο άτομο 

να το χορηγήσει, υπό την ευθύνη του 

κτηνιάτρου. 
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Τροπολογία  158 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 118 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα 

με τα άρθρα 115 και 116 για τη θεραπεία 

παθήσεων για τις οποίες δεν υπάρχει άλλη 

θεραπεία, και όταν η χρήση τους δεν 

παρουσιάζει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 

ή την υγεία των ζώων. 

1. Τα αντιμικροβιακά κτηνιατρικά 

φάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα 

με τα άρθρα 115 και 116 για τη θεραπεία 

παθήσεων για τις οποίες δεν υπάρχει άλλη 

θεραπεία, εφόσον λαμβάνονται όλα τα 

προληπτικά μέτρα που παρατίθενται στο 

παράρτημα ΙΙΙα, και όταν η ορθή 

χορήγηση μιας τέτοιας θεραπείας δεν 

παρουσιάζει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 

ή την υγεία των ζώων. Δεν 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συνήθους 

πρακτικής για λόγους προφύλαξης ή 

ομαδικής θεραπείας για λόγους 

προφύλαξης όταν δεν έχει διαγνωσθεί 

νόσος. 

Αιτιολόγηση 

Στο παράρτημα 3α αναφέρονται μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να εφαρμόζονται πριν 

αναζητηθεί η λύση των αντιμικροβιακών. Ο νομοθέτης μπορεί να αναφερθεί μόνο στην ορθή 

χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων και όχι στην ενδεχόμενη κακή χρήση τους. 

 

Τροπολογία  159 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 118 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι αρχές που πρέπει να τηρηθούν για την 

κατάρτιση του καταλόγου 

αντιμικροβιακών ουσιών που θα 

περιορίζονται αποκλειστικά στα 

κτηνιατρικά φάρμακα δεν θα πρέπει να 

αποθαρρύνουν τα κράτη μέλη ή να τα 

αποτρέπουν από το να απαγορεύουν τη 

χρήση ορισμένων αντιμικροβιακών σε 

ορισμένα είδη εάν το κρίνουν σκόπιμο. 
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Τροπολογία  160 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 118 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία σε 

περίπτωση χρήσης του αντιμικροβιακού 

φαρμάκου σύμφωνα με την παράγραφο 1· 

α) τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία σε 

περίπτωση χρήσης του αντιμικροβιακού 

φαρμάκου σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που 

ενέχει η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών 

κρίσιμης σημασίας για την ανθρώπινη 

υγεία σε ζώα που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίμων. 

Αιτιολόγηση 

«Κρίσιμης σημασίας αντιμικροβιακές ουσίες» είναι ουσίες που καθορίζονται από τον ΠΟΥ και 

η χρήση των οποίων πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στους ανθρώπους. 

 

Τροπολογία  161 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 124 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν ισχύει για τη διαφήμιση 

που απευθύνεται σε πρόσωπα στα οποία 

επιτρέπεται η συνταγογράφηση ή η 

διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων. 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν ισχύει για τη διαφήμιση 

που απευθύνεται σε πρόσωπα στα οποία 

επιτρέπεται η χρήση, η συνταγογράφηση ή 

η διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων. 

Αιτιολόγηση 

Η υπεύθυνη χρήση φαρμάκων απαιτεί επίσης από τους χρήστες φαρμάκων να προβαίνουν σε 

επιλογές κατόπιν ενημέρωσης. 

 

Τροπολογία  162 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 125 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει 

εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά 

τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους των 

κτηνιατρικών φαρμάκων σε ολόκληρη 

την Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Αυτό θα επιτρέψει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και των 

περιφερειών και θα διευκολύνει το έργο συντονισμού του Οργανισμού. 

 

Τροπολογία  163 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 125 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν 

πρόγραμμα δειγματοληπτικών ελέγχων σε 

κτηνιατρεία και μονάδες εκτροφής, 

προκειμένου να ελέγχουν τη συμμόρφωση 

των κτηνιατρικών φαρμάκων που 

υπάρχουν στους χώρους αυτούς με τα 

πρότυπα ποιότητας, με στόχο την 

καταπολέμηση της απάτης. 

 

Τροπολογία  164 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 125 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εάν είναι αναγκαίο, οι επιθεωρήσεις 

μπορούν να είναι αιφνιδιαστικές. 

Οι επιθεωρήσεις, σε ορισμένο ποσοστό 

που θα καθοριστεί με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, 

πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. 
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Τροπολογία  165 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 125 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι εκθέσεις επιθεώρησης 

μεταφορτώνονται στην κατάλληλη βάση 

δεδομένων, όπου υπάρχει συνεχής 

πρόσβαση για όλες τις αρμόδιες αρχές. 

6. Οι εκθέσεις επιθεώρησης 

μεταφορτώνονται στην κατάλληλη βάση 

δεδομένων, όπου υπάρχει συνεχής 

πρόσβαση για όλες τις αρμόδιες αρχές. Τα 

τελικά αποτελέσματα της επιθεώρησης 

δημοσιοποιούνται. 

 

Τροπολογία  166 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 128 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ο Οργανισμός και η Επιτροπή 

εξασφαλίζουν εναρμονισμένη προσέγγιση 

για τις κτηνιατρικές επιθεωρήσεις. 

 

Τροπολογία  167 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 136 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες 

αρχές για την εκτέλεση των καθηκόντων 

βάσει του παρόντος κανονισμού. 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες 

αρχές για την εκτέλεση των καθηκόντων 

βάσει του παρόντος κανονισμού. Οι 

αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες, μεταξύ 

άλλων, για την παροχή της επιστημονικής 

εμπειρογνωμοσύνης για την αξιολόγηση 

όλων των αιτήσεων βάσει του παρόντος 

κανονισμού. 

Αιτιολόγηση 

Οι ευθύνες διαφόρων μερών του κανονιστικού συστήματος ορίζονται με σαφήνεια προκειμένου 

να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο προβλεψιμότητας και σταθερότητας του συστήματος. 

Θα πρέπει, ως εκ τούτου, ο κανονισμός να αντανακλά το ολοκληρωμένο κανονιστικό σύστημα 
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της ΕΕ που αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία 20 χρόνια, όπου οι αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης για τις 

δραστηριότητες αξιολόγησης καθώς και σε άλλα επιστημονικά καθήκοντα. Τυχόν περαιτέρω 

εξέλιξη θα πρέπει να βασίζεται σε αυτό το δοκιμασμένο μοντέλο. 

 

 

Τροπολογία  168 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 136 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 

μεταξύ τους κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 

κανονισμού και παρέχουν στις αρμόδιες 

αρχές των άλλων κρατών μελών κάθε 

αναγκαία και χρήσιμη υποστήριξη για τον 

σκοπό αυτόν. Οι αρμόδιες αρχές 

αλληλοενημερώνονται κατάλληλα, ιδίως 

όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις για τις άδειες παραγωγής και 

χονδρικής πώλησης, τα πιστοποιητικά 

ορθής παρασκευαστικής πρακτικής ή τις 

άδειες κυκλοφορίας. 

2. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 

μεταξύ τους κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 

κανονισμού και παρέχουν στις αρμόδιες 

αρχές των άλλων κρατών μελών κάθε 

αναγκαία και χρήσιμη υποστήριξη για τον 

σκοπό αυτόν. Οι αρμόδιες αρχές 

αλληλοενημερώνονται κατάλληλα και 

ενημερώνουν και άλλες ενδιαφερόμενες 

αρχές, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση 

με τις απαιτήσεις για τις άδειες παραγωγής 

και χονδρικής πώλησης, τα πιστοποιητικά 

ορθής παρασκευαστικής πρακτικής ή τις 

άδειες κυκλοφορίας. 

Αιτιολόγηση 

Χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, για 

παράδειγμα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τη διαρροή 

ανθεκτικών βακτηρίων στο έδαφος και στο νερό. 

 

Τροπολογία  169 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 141 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) να αντιμετωπίσει τη συνεισφορά των 

γεωργικών πρακτικών στην ανάπτυξη 

μικροβιακής αντοχής, βασιζόμενη στα 

υπάρχοντα προγράμματα δράσης της 

Επιτροπής και των κρατών μελών, 
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ιδιαίτερα με την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή στρατηγικών για: 

 – τη μείωση της συνολικής χρήσης, 

 – τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών 

που είναι ζωτικής σημασίας για 

ανθρώπινη χρήση, και 

 – τον τερματισμό της προφυλακτικής 

χρήσης συνήθους πρακτικής. 

 Αυτό το έργο θα περιγράφεται σε σχέδιο 

που θα υποβληθεί στην Επιτροπή το 

αργότερο δύο χρόνια μετά την έγκριση 

του παρόντος κανονισμού. Το σχέδιο 

ορίζει στόχους για τις μειώσεις στη 

χρήση αντιμικροβιακών και 

χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των 

εν λόγω μειώσεων. 

 

Τροπολογία  170 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 144 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη 

φαρμακοεπαγρύπνηση των κτηνιατρικών 

φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια στα 

κράτη μέλη· 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι συζητήσεις επί θεμάτων που αφορούν την φαρμακοεπαγρύπνηση πρέπει να γίνονται στην 

ομάδα φαρμακοεπαγρύπνησης και όχι στην ομάδα συντονισμού. 

 

Τροπολογία  171 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα 

 Προληπτικά μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν πριν από την προσφυγή σε 
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αντιμικροβιακή θεραπεία (μεταφύλαξη) 

ολόκληρων ομάδων ζώων που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων: 

 – χρησιμοποίηση υγιών ζώων εκτροφής 

που αναπτύσσονται φυσιολογικά, με την 

κατάλληλη γενετική ποικιλότητα, 

 – συνθήκες που σέβονται τις 

συμπεριφορικές ανάγκες των ειδών, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων και ιεραρχιών, 

 – πυκνότητα ζωικού πληθυσμού που δεν 

αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης νόσου, 

 – απομόνωση των νοσούντων ζώων από 

την υπόλοιπη ομάδα, 

 – (για κοτόπουλα και μικρότερα ζώα) 

υποδιαίρεση των κοπαδιών σε 

μικρότερες, φυσικά διαχωρισμένες 

ομάδες· 

 – εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων για 

την καλή διαβίωση των ζώων που 

προβλέπονται ήδη στην πολλαπλή 

συμμόρφωση, όπως ορίζονται στις 

κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 11, 

12, 13 στο παράρτημα II του κανονισμού 

(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a.  

 __________________ 

 1aΚανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και την 

κατάργηση των κανονισμών του 

Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) 

αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) 

αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και 

(ΕΚ) αριθ. 485/2008 (ΕΕ L 347, 

20.12.2013, σ. 549). 

(Οδηγία του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των 

ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ L 221, 8.8.1998, σελ. 23), οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 1991, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (ΕΕ L 
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340, 11.12.1991, σελ. 33), οδηγία του Συμβουλίου 91/629/ΕΟΚ, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για 

τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων (ΕΕ L 340, 11.12.1991, σελ. 

28)) 
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