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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Επιτροπή δηλώνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών 

διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για 

ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων πρέπει να τροποποιηθεί συνεπεία της πρότασής της - που υποβλήθηκε παράλληλα 

- για κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα. Μέσω αυτών 

των δύο προτάσεων η κεντρική άδεια κυκλοφορίας για τα κτηνιατρικά προϊόντα 

αποσυνδέεται από εκείνη των φαρμάκων για τους ανθρώπους· για τον σκοπό αυτό, όλες οι 

διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση και τη διατήρηση των αδειών κυκλοφορίας για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα διαγράφονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Ο νέος 

κανονισμός σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα θα καλύπτει έτσι όλες τις οδούς χορήγησης 

αδειών κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων στην Ένωση –τόσο σε κεντρικό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο. 

 

Η Επιτροπή αιτιολογεί αυτή την τροποποίηση υπενθυμίζοντας ότι οι ανάγκες του 

κτηνιατρικού τομέα διαφέρουν σημαντικά από εκείνες του ανθρώπινου τομέα σε σχέση με τα 

φάρμακα. Στον κτηνιατρικό τομέα υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ζώων, γεγονός που 

προκαλεί τόσο κατακερματισμό της αγοράς όσο και την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις 

προκειμένου να επεκταθεί η έγκριση των φαρμάκων που υπάρχουν για ένα είδος ζώου σε ένα 

άλλο. 

  

Ένα πιο συγκεκριμένο ζήτημα που αντιμετωπίστηκε από την Επιτροπή είναι το κόστος των 

διαδικασιών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού. 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει ορισμένες αρχές που εφαρμόζονται για τα τέλη και 

τις χρεώσεις που καταβάλλονται στον Οργανισμό και προτείνει τα τέλη και οι χρεώσεις να 

καθορίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων (άρθρο 291 της Συνθήκης). 

 

 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης έχει κάποιες ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση που 

ακολουθεί η Επιτροπή και προτείνει, επομένως, τροπολογίες για τη βελτίωση των 

προβληματικών ζητημάτων. Ως προς αυτό, επιθυμεί να επισημάνει τα εξής: 

 

 Παρόλο που το θέμα της έγκρισης και της εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά των 

κτηνιατρικών φαρμάκων που εγκρίνονται μέσω της κεντρικής διαδικασίας 

διαγράφεται από τον κανονισμό 726/2004, το πεδίο δραστηριοτήτων και οι 

αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) εξακολουθούν να 

περιλαμβάνουν φάρμακα τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα (π.χ., το άρθρο 57 

παράγραφος 1 διατηρείται χωρίς σημαντικές αλλαγές). Είναι, επομένως, απαραίτητο 

να εξασφαλιστεί μια κατάλληλη σύνδεση μεταξύ του κανονισμού 726/2004 και του 

προτεινόμενου νέου κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα· 

 Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) εξακολουθεί να αποτελεί 

τμήμα του EMA και η θέσπισή της πρέπει, επομένως, να πραγματοποιηθεί ως 
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αναπόσπαστο κομμάτι του κανονισμού 726/2004. Οι δραστηριότητές της πρέπει να 

αποτελούν τμήμα του προϋπολογισμού του EMA και ο EMA θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί κοινές υποδομές ούτως ώστε να αποφεύγεται η περιττή επικάλυψη 

ρόλων· 

 Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο θα πρέπει ο διορισμός των εκπροσώπων στη CVMP 

να πραγματοποιείται σύμφωνα με διαφορετικούς κανόνες από εκείνους που ισχύουν 

για τον διορισμό των εκπροσώπων σε άλλες επιτροπές του EMA. Η διαδικασία για 

τον διορισμό των μελών της CVMP που προτάθηκε πρόσφατα (βλ. άρθρο 140 της 

πρότασης κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα), ορίζει χωρίς σαφήνεια τον ρόλο 

του Διοικητικού Συμβουλίου του EMA και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο βαθμό 

αβεβαιότητας· 

 Η προτεινόμενη δράση αλλάζει ριζικά την κατανομή εξουσιών στο πλαίσιο της ΕΕ, 

ενώ δεν υποστηρίζεται από την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής.. Η δομή και το 

ποσό των τελών προς καταβολή στον EMA έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 

χρηματοδότηση και τη λειτουργία ολόκληρου του ρυθμιστικού δικτύου και, 

επομένως, άμεσο αντίκτυπο στα κράτη μέλη και στους εθνικούς προϋπολογισμούς 

τους. Το θέμα των τελών δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί «μη ουσιώδες» τμήμα του 

κανονισμού (ΕΚ) 726/2004· 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές για την έγκριση κτηνιατρικών φαρμάκων εντός της ΕΕ θα 

πρέπει να αξιολογούνται συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής εξουσιών 

μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών και του πεδίου και της κλίμακας αρμοδιοτήτων 

του EMA, οι δραστηριότητες του οποίου πρέπει επίσης να δικαιολογούνται στις 

αντίστοιχες προτάσεις προϋπολογισμού. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να 

υπάρχει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση ενός σαφώς καθορισμένου νομικού πλαισίου· 

 Παρόλο που οι τεχνικές προδιαγραφές για τα κτηνιατρικά φάρμακα θα ρυθμιστούν 

από τον προτεινόμενο νέο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα, υπάρχουν τομείς 

(π.χ. ο καθορισμός τελών και χρεώσεων) που απαιτούν τη συμμετοχή μιας επιτροπής 

επιτροπολογίας (δηλ. επιτροπής κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

182/2011). Είναι επομένως απολύτως απαραίτητο να συμπεριληφθεί στον 

τροποποιημένο κανονισμό 726/2004 μια αναφορά στη Μόνιμη Επιτροπή 

Κτηνιατρικών Φαρμάκων· 

 Η Επιτροπή θεωρεί ότι το θέμα των φαρμάκων για σπάνιες ασθένειες και είδη ζώων 

που υστερούν αριθμητικά - προσφάτως ορισθέντα ως «περιορισμένες αγορές» - είναι 

ένας από τους κύριους λόγους για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα. Είναι, επομένως, απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 

διατηρούνται οι απαιτήσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό για τον EMA, οι οποίες 

αποτελούσαν σαφώς τμήμα του κανονισμού 726/2004. Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 

79 του κανονισμού 726/2004 δεν θα πρέπει να διαγραφεί. 

 

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: 

 



 

AD\1069086EL.doc 5/18 PE552.060v02-00 

 EL 

Τροπολογία   1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5  και ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου6 αποτέλεσαν το ρυθμιστικό 

πλαίσιο της Ένωσης όσον αφορά την 

παρασκευή, τη χορήγηση αδειών και τη 

διανομή κτηνιατρικών φαρμάκων. Με 

βάση την πείρα που αποκομίστηκε και 

ύστερα από την αξιολόγηση, από την 

Επιτροπή, της λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς όσον αφορά τα κτηνιατρικά 

φάρμακα, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα επανεξετάστηκε και 

εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου7 για τη θέσπιση διαδικασιών 

για την έγκριση και την εποπτεία των 

κτηνιατρικών φαρμάκων. 

(1) Η οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5  και ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου6 αποτέλεσαν το ρυθμιστικό 

πλαίσιο της Ένωσης όσον αφορά την 

παρασκευή, τη χορήγηση αδειών και τη 

διανομή κτηνιατρικών φαρμάκων. Με 

βάση την πείρα που αποκομίστηκε και 

ύστερα από την αξιολόγηση, από την 

Επιτροπή, της λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς όσον αφορά τα κτηνιατρικά 

φάρμακα, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα επανεξετάστηκε και 

εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασιών 

για την έγκριση και την εποπτεία των 

κτηνιατρικών φαρμάκων, με στόχο την 

εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών 

μελών. 

___________ ___________ 

5Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 

κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ 

L 311 της 28.11.2001, σ. 1). 

 

5Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 

κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ 

L 311 της 28.11.2001, σ. 1). 

6Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για 

τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών 

χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον 

αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για 

ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και 

για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1). 

6Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για 

τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών 

χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον 

αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για 

ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και 

για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1). 

7Κανονισμός … του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 

… … σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα 

7Κανονισμός … του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της … 

… … σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα 
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(ΕΕ L … της … … …, σ. …). (ΕΕ L … της … … …, σ. …). 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας, οι αρμοδιότητες που 

ανατέθηκαν στην Επιτροπή δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 θα πρέπει 

να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 

291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη συμπλήρωση 

ή την τροποποίηση ορισμένων μη 

ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 726/2004, θα πρέπει να εκχωρηθεί 

στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης όσον αφορά την προσαρμογή 

του παραρτήματος στην τεχνική και 

επιστημονική πρόοδο, τον καθορισμό των 

περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται 

ενδεχομένως μετεγκριτικές μελέτες 

αποτελεσματικότητας, τη θέσπιση 

διατάξεων και απαιτήσεων για τη 

χορήγηση αδειών κυκλοφορίας με την 

προϋπόθεση ορισμένων ειδικών 

υποχρεώσεων, τη θέσπιση διαδικασιών για 

την εξέταση αιτήσεων για τροποποιήσεις 

των όρων των αδειών κυκλοφορίας και για 

την εξέταση αιτήσεων για τη μεταβίβαση 

αδειών κυκλοφορίας και τον καθορισμό 

της διαδικασίας διερεύνησης των 

παραβιάσεων και την επιβολή προστίμων ή 

περιοδικών χρηματικών ποινών στους 

κατόχους αδειών κυκλοφορίας οι οποίες 

έχουν χορηγηθεί δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, των μέγιστων ποσών των 

ποινών αυτών, καθώς και των όρων και 

των μεθόδων είσπραξής τους. 

(4) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας, οι αρμοδιότητες που 

ανατέθηκαν στην Επιτροπή δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 θα πρέπει 

να ευθυγραμμιστούν με τα άρθρα 290 και 

291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη συμπλήρωση 

ή την τροποποίηση ορισμένων μη 

ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 726/2004, θα πρέπει να εκχωρηθεί 

στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης όσον αφορά την προσαρμογή 

του παραρτήματος ως προς την τεχνική 

και επιστημονική πρόοδο, ούτως ώστε να 

διευκολυνθεί η διάθεση στην αγορά νέων 

φαρμακευτικών προϊόντων, τον 

καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες 

απαιτούνται ενδεχομένως μετεγκριτικές 

μελέτες αποτελεσματικότητας, τη θέσπιση 

διατάξεων και απαιτήσεων για τη 

χορήγηση αδειών κυκλοφορίας με την 

προϋπόθεση ορισμένων ειδικών 

υποχρεώσεων, τη θέσπιση διαδικασιών για 

την εξέταση αιτήσεων για τροποποιήσεις 

των όρων των αδειών κυκλοφορίας και για 

την εξέταση αιτήσεων για τη μεταβίβαση 

αδειών κυκλοφορίας και τον καθορισμό 

της διαδικασίας διερεύνησης των 

παραβιάσεων και την επιβολή προστίμων ή 

περιοδικών χρηματικών ποινών στους 

κατόχους αδειών κυκλοφορίας οι οποίες 

έχουν χορηγηθεί δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού, των μέγιστων ποσών των 

ποινών αυτών, καθώς και των όρων και 

των μεθόδων είσπραξής τους. 
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Τροπολογία   3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την 

έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση 

με τις άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Οι εν 

λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να 

ασκούνται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8. 

(6) Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες 

προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την 

έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση 

με τις άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων που 

προορίζονται για ανθρώπινη και 

κτηνιατρική χρήση. Οι εν λόγω 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται κατ’ 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8. 

___________ ___________ 

8Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

8Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 

εφαρμόζονται για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού.» 

«Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και στον 

κανονισμό (ΕΕ) 2015/... (Κτηνιατρικά 

φάρμακα) εφαρμόζονται για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού.» 
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Αιτιολόγηση 

Παρόλο που το θέμα της καταχώρισης και της εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά των 

κτηνιατρικών φαρμάκων που εγκρίνονται μέσω της κεντρικής διαδικασίας διαγράφεται από τον 

παρόντα κανονισμό, το πεδίο αρμοδιοτήτων και οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) εξακολουθούν να περιλαμβάνουν φάρμακα τόσο για 

ανθρώπους όσο και για ζώα (π.χ., το άρθρο 57 παράγραφος 1 διατηρείται χωρίς σημαντικές 

αλλαγές). Είναι, επομένως, απαραίτητο να εξασφαλιστεί μια κατάλληλη σύνδεση μεταξύ του 

κανονισμού 726/2004 και του προτεινόμενου νέου κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα. 

 

Τροπολογία   5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 10 α (νέα) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (10α) Στο άρθρο 55, το δεύτερο εδάφιο 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για το 

συντονισμό των υφιστάμενων 

επιστημονικών πόρων που θέτουν στη 

διάθεσή του τα κράτη μέλη για την 

αξιολόγηση, την εποπτεία και τη 

φαρμακοεπαγρύπνηση όσον αφορά τα 

φάρμακα.» 

«Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για το 

συντονισμό των υφιστάμενων 

επιστημονικών πόρων που θέτουν στη 

διάθεσή του τα κράτη μέλη για την 

αξιολόγηση, την εποπτεία και τη 

φαρμακοεπαγρύπνηση όσον αφορά τα 

φάρμακα για ανθρώπινη και κτηνιατρική 

χρήση.» 

 

 

 

Τροπολογία   6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 10 α (νέα) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (10α) Το άρθρο 56 παράγραφος 1 

στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής: 

ʻ(β) την Επιτροπή Φαρμάκων για 

Κτηνιατρική Χρήση, η οποία είναι 

ʻ(β) την Επιτροπή Φαρμάκων για 

Κτηνιατρική Χρήση, η οποία είναι 
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υπεύθυνη για την προετοιμασία της 

γνώμης του Οργανισμού σχετικά με κάθε 

θέμα που αφορά την αξιολόγηση 

κτηνιατρικών φαρμάκων· 

υπεύθυνη για την προετοιμασία της 

γνώμης του Οργανισμού σχετικά με κάθε 

θέμα που αφορά το παραδεκτό των 

φακέλων που υποβάλλονται σύμφωνα με 

την κεντρική διαδικασία, με τη χορήγηση, 

την τροποποίηση, την αναστολή ή την 

ανάκληση της κεντρικής άδειας 

κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμάκου 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2015/…  (κτηνιατρικά φάρμακα) και με 

τη φαρμακοεπαγρύπνηση για τα 

κτηνιατρικά φάρμακα που έχουν λάβει 

κεντρική άδεια κυκλοφορίας, καθώς και 

με καθήκοντα που της ανατίθενται 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 470/2008. 

Κατόπιν αιτήματος του εκτελεστικού 

διευθυντή του Οργανισμού ή του 

εκπροσώπου της Επιτροπής, η Επιτροπή 

Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση 

διατυπώνει επίσης γνώμη για κάθε 

επιστημονικό ζήτημα που αφορά την 

αξιολόγηση των κτηνιατρικών 

φαρμάκων. Η επιτροπή λαμβάνει 

δεόντως υπόψη κάθε αίτημα κράτους 

μέλους για διατύπωση γνώμης. Η 

επιτροπή επίσης διατυπώνει γνώμη σε 

άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται 

δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2015/...  (κτηνιατρικά φάρμακα). Η 

γνώμη της επιτροπής είναι διαθέσιμη στο 

κοινό.»· 

 

 

Τροπολογία   7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 10 α (νέα) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχεία κα, κβ, κγ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Στο άρθρο 57 παράγραφος 1, 

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 "(κα) συντονισμός της παροχής 

πληροφοριών σχετικά με τις δραστικές 



 

PE552.060v02-00 10/18 AD\1069086EL.doc 

EL 

ουσίες των κτηνιατρικών φαρμάκων που 

έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις 

διαδικασίες της Ένωσης, για την 

εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης 

(σύστημα Μονογραφίας)· 

 (κβ) παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για 

την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 

δραστικές ουσίες των κτηνιατρικών 

φαρμάκων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα 

με τις διαδικασίες της Ένωσης, για την 

εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης 

(σύστημα Μονογραφίας)· 

 (κγ) δημιουργία μιας δωρεάν δημόσιας 

βάσης δεδομένων για την καταγραφή 

πληροφοριών για τις δραστικές ουσίες 

των κτηνιατρικών φαρμάκων σύμφωνα 

με το σύστημα αξιολόγησης (σύστημα 

Μονογραφίας), και ενημέρωση αυτής της 

βάσης δεδομένων σε τακτική βάση. Οι 

πληροφορίες που καταγράφονται πρέπει 

να παρουσιάζονται με κατανοητό τρόπο». 

 

Τροπολογία   8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 11 α (νέα) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 57 – παράγραφος 2α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Στο άρθρο 57 προστίθεται η 

ακόλουθη παράγραφος: 

 «(2α) Η τράπεζα δεδομένων που 

δημιουργείται σύμφωνα με το στοιχείο γ) 

παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου, 

πρέπει να περιέχει δεδομένα σχετικά με 

τις φυσικοχημικές, οικοτοξικολογικές και 

συμπεριφορικές ιδιότητες της δραστικής 

ουσίας και των αντίστοιχων μεταβολιτών 

της. Στη βάση δεδομένων πρέπει να 

αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με 

όλα τα κτηνιατρικά φάρμακα που 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης. Ο 

Οργανισμός καταρτίζει κατάλογο όλων 
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των κτηνιατρικών φαρμάκων και των 

δραστικών ουσιών που διατίθενται στην 

αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2015/.... (Κτηνιατρικά φάρμακα).» 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 13 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 61 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) στο άρθρο 61 η παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

‘1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει, κατόπιν 

διαβούλευσης με το Διοικητικό 

Συμβούλιο, για μία τριετία που μπορεί να 

ανανεώνεται, ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής 

φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. 

 

Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 

τα τακτικά και ψηφίζουν στη θέση τους 

όταν αυτά απουσιάζουν και μπορούν να 

ενεργούν ως εισηγητές σύμφωνα με το 

άρθρο 62. 

 

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 

επιλέγονται σε συνάρτηση με τον ρόλο και 

την πείρα τους στην αξιολόγηση 

φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, κατά 

περίπτωση, και εκπροσωπούν τις 

αρμόδιες εθνικές τους αρχές.» 

 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο θα πρέπει ο διορισμός των εκπροσώπων στην Επιτροπή 

Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) να πραγματοποιείται σύμφωνα με διαφορετικούς 

κανόνες από εκείνους που ισχύουν για τον διορισμό των εκπροσώπων σε άλλες επιτροπές του 

EMA. Η διαδικασία για τον διορισμό των μελών της CVMP που προτάθηκε πρόσφατα (βλ. 

άρθρο 140 της πρότασης κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα), ορίζει χωρίς σαφήνεια τον 

ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου του EMA και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο βαθμό 

αβεβαιότητας. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 14 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) στο άρθρο 62 παράγραφος 3 το 

δεύτερο εδάφιο απαλείφεται· 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Αυτό συνδέεται στενά με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 70 που αλλάζει τον καθορισμό 

τελών και χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε θεσμικά όργανα 

της ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει δώσει καμία σχετική αιτιολόγηση, ενώ τα 

προτεινόμενα μέτρα υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την ευθυγράμμιση του κανονισμού 

726/2004 με τον προτεινόμενο νέο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Λόγω έλλειψης 

κατάλληλης αιτιολόγησης, δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση του αντικτύπου των 

προτεινόμενων μέτρων. 

 

Τροπολογία   11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα έσοδα του Οργανισμού αποτελούνται 

από μια συνεισφορά εκ μέρους της 

Ένωσης, από τα τέλη που καταβάλλουν οι 

επιχειρήσεις για την εξασφάλιση και τη 

διατήρηση άδειας κυκλοφορίας της 

Ένωσης και για άλλες υπηρεσίες που 

παρέχονται από τον Οργανισμό ή από την 

ομάδα συντονισμού όσον αφορά την 

εκπλήρωση των καθηκόντων του βάσει 

των άρθρων 107γ, 107ε, 107ζ, 107ια και 

107ιζ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και από τα 

τέλη για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται 

από τον Οργανισμό. 

Τα έσοδα του Οργανισμού αποτελούνται 

από μια συνεισφορά εκ μέρους της 

Ένωσης, από τα τέλη που καταβάλλουν οι 

επιχειρήσεις για την εξασφάλιση και τη 

διατήρηση άδειας κυκλοφορίας της 

Ένωσης για φάρμακα που προορίζονται 

για ανθρώπινη και για κτηνιατρική 

χρήση, και για άλλες υπηρεσίες που 

παρέχονται από τον Οργανισμό σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... (Κτηνιατρικά 

φάρμακα), ή από την ομάδα συντονισμού 

όσον αφορά την εκπλήρωση των 

καθηκόντων του βάσει των άρθρων 107γ, 

107ε, 107ζ, 107ια και 107ιζ της οδηγίας 
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2001/83/ΕΚ και από τα τέλη για άλλες 

υπηρεσίες που παρέχονται από τον 

Οργανισμό. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 16 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 70 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) το άρθρο 70 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«Άρθρο 70  

1. Η Επιτροπή, βάσει των αρχών που 

ορίζονται στην παράγραφο 2, εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη 

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 87 

παράγραφος 2, καθορίζοντας τα εξής: 

 

(α) τη δομή και το επίπεδο των τελών και 

των επιβαρύνσεων που αναφέρονται στο 

άρθρο 67 παράγραφος 3· 

 

(β) τις υπηρεσίες για τις οποίες μπορεί να 

εισπράττονται τέλη· 

 

(γ) τις συνθήκες υπό τις οποίες οι μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να 

καταβάλλουν μειωμένα τέλη, να 

αναβάλλουν την καταβολή των τελών ή 

να λαμβάνουν διοικητική συνδρομή· 

 

(δ) τους κανόνες που καθορίζουν την 

αμοιβή για την εργασία που εκτελείται 

από το μέλος της αρμόδιας επιτροπής ή 

από το μέλος της ομάδας συντονισμού 

που ενεργεί ως εισηγητής· και 

 

(ε) τους όρους πληρωμής και αμοιβής. Τα 

τέλη καθορίζονται σε τέτοιο επίπεδο 

ώστε να αποφεύγεται το έλλειμμα ή 

σημαντική συσσώρευση πλεονάσματος 

στον προϋπολογισμό του Οργανισμού και 

να αναθεωρούνται, όταν αυτό δεν 

συμβαίνει. 
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2. Κατά την έκδοση των εκτελεστικών 

πράξεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη τα ακόλουθα: 

 

(α) το ύψος των τελών καθορίζεται σε 

επίπεδο που εξασφαλίζει ότι τα έσοδα 

από τα τέλη αυτά επαρκούν καταρχήν για 

να καλύψουν το κόστος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και δεν υπερβαίνουν το ύψος 

που απαιτείται για την κάλυψη του 

κόστους αυτού· 

 

(β) το επίπεδο των τελών λαμβάνει υπόψη 

τα αποτελέσματα που έχει μια διαφανής 

και αντικειμενική αξιολόγηση των 

δαπανών του Οργανισμού, καθώς και των 

δαπανών για τα καθήκοντα που 

ασκούνται από τις εθνικές αρμόδιες 

αρχές· 

 

(γ) συνεξέταση των ειδικών αναγκών των 

ΜΜΕ, κατά περίπτωση, 

περιλαμβανομένης της δυνατότητας 

διαχωρισμού των πληρωμών σε 

περισσότερες δόσεις και φάσεις· 

 

(δ) για λόγους δημόσιας υγείας, η αμοιβή 

μπορεί να αρθεί, εν όλω ή εν μέρει, για 

συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων· 

 

(ε) στη διάρθρωση και το ύψος των 

τελών λαμβάνεται υπόψη αν οι 

πληροφορίες έχουν υποβληθεί από κοινού 

ή χωριστά· στ) 

 

(στ) σε εξαιρετικές και δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατόπιν 

αποδοχής από τον Οργανισμό, μπορεί να 

αρθεί το σύνολο ή μέρος της αμοιβής· 

 

(ζ) η αμοιβή για την εργασία του εισηγητή 

καταβάλλεται καταρχήν στην αρμόδια 

εθνική αρχή που απασχολεί τον εισηγητή 

ή, εάν ο εισηγητής δεν απασχολείται από 

την αρμόδια εθνική αρχή, στο κράτος 

μέλος το οποίο τον διόρισε· 

 

(η) ο χρόνος της πληρωμής για τα τέλη 

και τις επιβαρύνσεις ορίζεται αφού 

ληφθούν δεόντως υπόψη οι προθεσμίες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
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κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. [...]»· 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη δράση αλλάζει ριζικά τη κατανομή εξουσιών στο πλαίσιο της ΕΕ, ενώ δεν 

υποστηρίζεται από οποιαδήποτε σχετική εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής. Η δομή και το 

ποσό των τελών προς καταβολή στον EMA έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη χρηματοδότηση και 

τη λειτουργία ολόκληρου του ρυθμιστικού δικτύου και, επομένως, άμεσο αντίκτυπο στα κράτη 

μέλη και στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους. Το θέμα δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί 

«μη ουσιώδες» τμήμα του κανονισμού (ΕΚ) 726/2004. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 18  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 86 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

«Άρθρο 86 «Άρθρο 86 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τουλάχιστον ανά 

δεκαετία γενική έκθεση σχετικά με την 

πείρα που αποκτάται από τη λειτουργία 

των διαδικασιών που θεσπίζονται από τον 

παρόντα κανονισμό και από το κεφάλαιο 4 

τίτλος III της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.»· 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τουλάχιστον ανά 

πενταετία γενική έκθεση σχετικά με την 

πείρα που αποκτάται από τη λειτουργία 

των διαδικασιών που θεσπίζονται από τον 

παρόντα κανονισμό και από το κεφάλαιο 4 

τίτλος III της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2015/... (Κτηνιατρικά 

φάρμακα).»· 

Αιτιολόγηση 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την έγκριση κτηνιατρικών φαρμάκων εντός της ΕΕ θα πρέπει να 

αξιολογούνται συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής εξουσιών μεταξύ της ΕΕ και 

των κρατών μελών και του πεδίου και της κλίμακας αρμοδιοτήτων του EMA, οι δραστηριότητες 

του οποίου πρέπει επίσης να δικαιολογούνται στις αντίστοιχες προτάσεις προϋπολογισμού. Για 

τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση ενός σαφώς 

καθορισμένου νομικού πλαισίου. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 19 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 87 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 

επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, 

που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 121 

της οδηγίας 2001/83/EΚ. Η επιτροπή 

νοείται κατά την έννοια του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 

επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 

που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 121 

της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και τη μόνιμη 

επιτροπή κτηνιατρικών φαρμάκων που 

συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/... (κτηνιατρικά φάρμακα). 

Πρόκειται για επιτροπές κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Αιτιολόγηση 

Παρόλο που οι τεχνικές προδιαγραφές για τα κτηνιατρικά φάρμακα θα ρυθμιστούν από τον 

προτεινόμενο νέο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα, υπάρχουν τομείς (π.χ. ο καθορισμός 

τελών και χρεώσεων) που απαιτούν τη συμμετοχή μιας επιτροπής επιτροπολογίας (δηλ. 

επιτροπής κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011). Είναι επομένως απολύτως 

απαραίτητο να συμπεριληφθεί στον τροποποιημένο κανονισμό 726/2004 μια αναφορά στη 

Μόνιμη Επιτροπή Κτηνιατρικών Φαρμάκων. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 20 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 

Άρθρο 87 β – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής, που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, 

στο άρθρο 10β παράγραφος 1, στο άρθρο 

14 παράγραφος 7, στο άρθρο 16 

παράγραφος 4 και στο άρθρο 84 

παράγραφος 3, ισχύει για αόριστη χρονική 

περίοδο από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής, που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, 

στο άρθρο 10β παράγραφος 1, στο άρθρο 

14 παράγραφος 7, στο άρθρο 16 

παράγραφος 4 και στο άρθρο 84 

παράγραφος 3, ισχύει για περίοδο πέντε 

ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού. 

Αιτιολόγηση 

Αποτελεί θεσμοθετημένη αρχή του Κοινοβουλίου το ότι η εξουσιοδότηση στην Επιτροπή δεν θα 

πρέπει να εκχωρείται για αόριστη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να καθορίζεται 

στα πέντε χρόνια. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 21 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα άρθρα 30 έως 54, τα άρθρα 79, 87γ και 

87δ και το σημείο 2 του παραρτήματος 

απαλείφονται. 

Τα άρθρα 30 έως 54, τα άρθρα 87γ και 87δ 

και το σημείο 2 του παραρτήματος 

απαλείφονται. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το θέμα των φαρμάκων για σπάνιες ασθένειες και είδη ζώων που 

υστερούν αριθμητικά - προσφάτως ορισθέντα ως «περιορισμένες αγορές» - είναι ένας από τους 

κύριους λόγους για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Είναι, 

επομένως, απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι διατηρούνται οι απαιτήσεις σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό για τον EMA, οι οποίες αποτελούσαν σαφώς τμήμα του κανονισμού 726/2004. 

Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 79 του κανονισμού 726/2004 δεν θα πρέπει να διαγραφεί. 
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