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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

 

 

CONTEXT - PROPUNEREA COMISIEI 

 

Comisia afirmă că Regulamentul (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare 

privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a 

unei Agenții Europene pentru Medicamente trebuie să fie modificat ca urmare a propunerii 

sale, prezentată în paralel, de abrogare a Directivei 2001/82/CE privind medicamentele de uz 

veterinar. Prin aceste două propuneri, autorizația de introducere pe piață prin procedura 

centralizată a produselor de uz veterinar este separată de aceea pentru medicamentele de uz 

uman; în acest scop, toate dispozițiile privind acordarea și menținerea autorizațiilor de 

introducere pe piață pentru medicamentele de uz veterinar sunt eliminate din Regulamentul 

(CE) nr. 726/2004. Astfel, noul regulament privind medicamentele de uz veterinar va 

cuprinde toate metodele de acordare a autorizațiilor de introducere pe piață pentru 

medicamentele de uz veterinar în Uniune – atât la nivel central, cât și național. 

 

Comisia motivează această modificare reamintind că „nevoile sectorului veterinar diferă în 

mod substanțial de cele ale sectorului uman în ceea ce privește medicamentele. În sectorul 

veterinar există multe specii diferite de animale, ceea ce creează atât o piață fragmentată, cât 

și necesitatea realizării unor investiții majore pentru a se extinde autorizațiile medicamentelor 

existente de la o specie de animal la alta”. 

  

Un aspect specific abordat de Comisie îl reprezintă costurile procedurilor și serviciilor 

asociate cu funcționarea acestui regulament. În acest sens, Comisia stabilește anumite 

principii aplicabile taxelor și onorariilor percepute de Agenție și propune ca acestea să fie 

stabilite prin acte de punere în aplicare (articolul 291 din tratat). 

 

 

POZIȚIA RAPORTORULUI 

 

Raportorul manifestă unele preocupări legate de abordarea adoptată de Comisie și, din acest 

motiv, propune unele amendamente pentru ameliorarea aspectelor problematice. Raportorul 

pentru aviz ar dori să formuleze următoarele observații: 

 

 Deși problema înregistrării și supravegherii ulterioare introducerii pe piață a 

medicamentelor de uz veterinar autorizate prin procedura centralizată este eliminată 

din Regulamentul 726/2004, sfera de competență și atribuțiile Agenției Europene 

pentru Medicamente (AEM) continuă să includă atât medicamentele de uz uman, cât 

și medicamentele de uz veterinar (de exemplu, articolul 57 alineatul (1) este păstrat 

fără modificări semnificative). În consecință, se impune asigurarea unei concordanțe 

adecvate între Regulamentul 726/2004 și Regulamentul privind medicamentele de uz 

veterinar nou propus. 

 Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) continuă să facă parte din 

AEM și, în consecință, înființarea sa trebuie realizată ca parte integrantă a 

Regulamentului 726/2004. Activitatea comitetului trebuie să fie integrată în bugetul 
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AEM, iar AEM ar trebui să utilizeze infrastructura comună, astfel încât să se evite 

redundanțele nedorite. 

 Nu este clar din ce motive numirea reprezentanților în CVMP ar trebui să se facă în 

baza unor norme diferite de cele care reglementează numirea reprezentanților în alte 

comitete ale AEM. Procedura nou propusă de numire a membrilor CVMP (a se vedea 

articolul 140 din propunerea de Regulament privind medicamentele de uz veterinar) 

nu definește decât în mod vag rolul Consiliului de administrație al AEM și conduce la 

un grad ridicat de incertitudine. 

 Acțiunea propusă modifică în mod fundamental repartizarea puterilor în UE, deși nu 

este susținută de evaluarea de impact a Comisiei. Structura și cuantumul taxelor 

percepute de AEM produc efecte majore asupra finanțării și funcționării întregii rețele 

normative și, în acest fel, au un impact direct asupra statelor membre și a bugetelor lor 

naționale. Problema taxelor nu poate fi, prin urmare, considerată drept o parte 

„neesențială” a Regulamentului (CE) 726/2004. 

 Cerințele de natură tehnică impuse pentru înregistrarea medicamentelor de uz 

veterinar în UE ar trebui evaluată exhaustiv, incluzând diviziunea competențelor între 

UE și statele membre și sfera de cuprindere și anvergura atribuțiilor AEM, a cărei 

activitate trebuie justificată și în propunerile corespunzătoare de buget. În acest scop, 

se impune o analiză riguroasă a unui cadru juridic bine definit. 

 Deși cerințele tehnice referitoare la medicamentele de uz veterinar urmează să fie 

reglementate de noul Regulament privind medicamentele de uz veterinar, există 

domenii (de exemplu, stabilirea taxelor și onorariilor) care reclamă participarea unui 

comitet de comitologie (cu alte cuvinte, a unui comitet în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011). Din acest motiv, este absolut necesar ca în Regulamentul 726/2004 

modificat să fie inclusă o referire la Comitetul permanent pentru medicamente de uz 

veterinar. 

 Comisia consideră problema medicamentelor pentru boli rare și specii depășite 

numeric – definite recent drept „piețe limitate” – drept unul dintre principalele motive 

pentru revizuirea legislației privind produsele farmaceutice de uz veterinar. Astfel, 

este necesar ca cerințele bugetare ale AEM, care fac, în mod cert, parte din 

Regulamentul 726/2004, să fie menținute. Din acest motiv, articolul 79 din 

Regulamentul 726/2004 nu ar trebui eliminat. 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 



 

AD\1069086RO.doc 5/17 PE552.060v02-00 

 RO 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Directiva 2001/82/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului5 și Regulamentul 

(CE) nr. 726/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului6 au constituit 

cadrul de reglementare al Uniunii pentru 

fabricarea, autorizarea și distribuirea 

medicamentelor de uz veterinar. Având în 

vedere experiența acumulată și ca urmare a 

evaluării de către Comisie a funcționării 

pieței interne pentru medicamentele de uz 

veterinar, a fost revizuit cadrul de 

reglementare pentru acestea și a fost 

adoptat Regulamentul (UE) nr. [...] al 

Parlamentului European și al Consiliului7 

de stabilire a procedurilor de autorizare și 

de supraveghere a medicamentelor de uz 

veterinar. 

(1) Directiva 2001/82/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului5 și Regulamentul 

(CE) nr. 726/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului6 au constituit 

cadrul de reglementare al Uniunii pentru 

fabricarea, autorizarea și distribuirea 

medicamentelor de uz veterinar. Având în 

vedere experiența acumulată și ca urmare a 

evaluării de către Comisie a funcționării 

pieței interne pentru medicamentele de uz 

veterinar, a fost revizuit cadrul de 

reglementare pentru acestea și a fost 

adoptat Regulamentul (UE) nr. [...] al 

Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a procedurilor de autorizare și de 

supraveghere a medicamentelor de uz 

veterinar, în vederea armonizării 

legislației la nivelul statelor membre. 

___________ ___________ 

5 Directiva 2001/82/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 6 noiembrie 

2001 de instituire a unui cod comunitar cu 

privire la produsele medicamentoase 

veterinare (JO L 311, 28.11.2001, p. 1). 

5 Directiva 2001/82/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 6 noiembrie 

2001 de instituire a unui cod comunitar cu 

privire la produsele medicamentoase 

veterinare (JO L 311, 28.11.2001, p. 1). 

6 Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 31 martie 2004 de stabilire a 

procedurilor comunitare privind 

autorizarea și supravegherea 

medicamentelor de uz uman și veterinar și 

de instituire a unei Agenții Europene 

pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, 

p. 1). 

6 Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 31 martie 2004 de stabilire a 

procedurilor comunitare privind 

autorizarea și supravegherea 

medicamentelor de uz uman și veterinar și 

de instituire a unei Agenții Europene 

pentru Medicamente (JO L 136, 30.4.2004, 

p. 1). 

7 Regulamentul … al Parlamentului 

European și al Consiliului din … … … 

privind medicamentele de uz veterinar (JO 

L …, … … …, p. …). 

7 Regulamentul … al Parlamentului 

European și al Consiliului din … … … 

privind medicamentele de uz veterinar (JO 

L …, … … …, p. …). 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Ca urmare a intrării în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona, competențele 

conferite Comisiei în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 726/2004 ar 

trebui să fie în conformitate cu 

articolele 290 și 291 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. În vederea 

completării sau a modificării anumitor 

elemente neesențiale din Regulamentul 

(CE) nr. 726/2004, competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din 

tratat ar trebui să fie delegată Comisiei 

pentru a modifica anexa în ceea ce privește 

progresele științifice și tehnice, stabilirea 

situațiilor în care pot fi solicitate studii de 

eficacitate postautorizare, elaborarea 

dispozițiilor și a cerințelor privind 

acordarea de autorizații de introducere pe 

piață sub rezerva îndeplinirii anumitor 

obligații specifice, stabilirea procedurilor 

de examinare a cererilor de modificare a 

condițiilor autorizațiilor de introducere pe 

piață și de examinare a cererilor de 

transferare a autorizațiilor de introducere 

pe piață și stabilirea procedurii de 

investigare a nerespectării legislației și de 

impunere a unor amenzi sau a unor daune 

cominatorii în detrimentul deținătorilor 

autorizațiilor de introducere pe piață 

acordate în temeiul prezentului regulament, 

a valorilor maxime ale acestor sancțiuni și 

a condițiilor și a metodelor de colectare a 

acestora. 

(4) Ca urmare a intrării în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona, competențele 

conferite Comisiei în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 726/2004 ar 

trebui să fie în conformitate cu 

articolele 290 și 291 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. În vederea 

completării sau a modificării anumitor 

elemente neesențiale din Regulamentul 

(CE) nr. 726/2004, competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din 

tratat ar trebui să fie delegată Comisiei 

pentru a modifica anexa în ceea ce privește 

progresele științifice și tehnice, în vederea 

facilitării introducerii pe piață a 

medicamentelor noi, stabilirea situațiilor în 

care pot fi solicitate studii de eficacitate 

postautorizare, elaborarea dispozițiilor și a 

cerințelor privind acordarea de autorizații 

de introducere pe piață sub rezerva 

îndeplinirii anumitor obligații specifice, 

stabilirea procedurilor de examinare a 

cererilor de modificare a condițiilor 

autorizațiilor de introducere pe piață și de 

examinare a cererilor de transferare a 

autorizațiilor de introducere pe piață și 

stabilirea procedurii de investigare a 

nerespectării legislației și de impunere a 

unor amenzi sau a unor daune cominatorii 

în detrimentul deținătorilor autorizațiilor de 

introducere pe piață acordate în temeiul 

prezentului regulament, a valorilor maxime 

ale acestor sancțiuni și a condițiilor și a 

metodelor de colectare a acestora. 

 

Amendamentul   3 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 726/2004, 

(6) În vederea asigurării unor condiții 

uniforme pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 726/2004, 
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Comisiei ar trebui să-i fie conferite 

competențe de executare pentru a adopta 

acte de punere în aplicare în ceea ce 

privește autorizațiile de introducere pe 

piață a medicamentelor de uz uman. Aceste 

competențe ar trebui exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului8. 

Comisiei ar trebui să-i fie conferite 

competențe de executare pentru a adopta 

acte de punere în aplicare în ceea ce 

privește autorizațiile de introducere pe 

piață a medicamentelor de uz uman și 

veterinar. Aceste competențe ar trebui să 

fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului8. 

___________ ___________ 

8 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

8 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 16 februarie 2011 de stabilire a 

normelor și principiilor generale privind 

mecanismele de control de către statele 

membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (JO L 55, 

28.2.2011, p. 13). 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 2 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Definițiile de la articolul 1 din Directiva 

2001/83/CE se aplică și în sensul 

prezentului regulament.” 

„Definițiile de la articolul 1 din Directiva 

2001/83/CE și din Regulamentul (UE) nr. 

2015/ … (medicamentele de uz veterinar] 
se aplică și în sensul prezentului 

regulament.” 

Justificare 

Deși problema înregistrării și supravegherii ulterioare introducerii pe piață a 

medicamentelor de uz veterinar autorizate prin procedura centralizată este eliminată din 

acest regulament, sfera de competență și activitatea Agenției Europene pentru Medicamente 

(AEM) continuă să includă atât medicamentele de uz uman, cât și medicamentele de uz 

veterinar (de exemplu, articolul 57 alineatul (1) este păstrat fără modificări semnificative). În 

consecință, se impune asigurarea unei concordanțe adecvate între Regulamentul 726/2004 și 

noul regulament privind medicamentele de uz veterinar. 
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Amendamentul   5 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 55 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (10a) La articolul 55, al doilea paragraf 

se înlocuiește cu următorul text: 

„Agenția răspunde de coordonarea 

resurselor științifice existente puse la 

dispoziția sa de statele membre pentru 

evaluarea, supravegherea și 

farmacovigilența medicamentelor.” 

„Agenția răspunde de coordonarea 

resurselor științifice existente puse la 

dispoziția sa de statele membre pentru 

evaluarea, supravegherea și 

farmacovigilența medicamentelor de uz 

uman și veterinar.” 

 

 

Amendamentul   6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 56 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (10a) La articolul 56 alineatul (1), litera 

(b) se modifică după cum urmează: 

ʻ(b) Comitetul pentru medicamente de uz 

veterinar, care răspunde de pregătirea 

avizului Agenției privind toate aspectele 

legate de evaluarea medicamentelor de uz 

veterinar; 

ʻ(b) Comitetul pentru medicamente de uz 

veterinar, care răspunde de pregătirea 

avizului Agenției privind toate aspectele 

legate de admisibilitatea dosarelor depuse 

în conformitate cu procedura centralizată, 

acordarea, modificarea, suspendarea sau 

revocarea unei autorizații de introducere 

pe piață a unui medicament de uz 

veterinar prin procedura centralizată în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

2015/… [medicamentele de uz veterinar] 

și de farmacovigilența legată de 

medicamentele de uz veterinar autorizate 

prin procedura centralizată, precum și 

sarcinile care îi sunt atribuite în 

conformitate cu Regulamentul (CE) 



 

AD\1069086RO.doc 9/17 PE552.060v02-00 

 RO 

470/2008. La cererea directorului executiv 

al Agenției sau a reprezentantului 

Comisiei, Comitetul pentru medicamente 

de uz veterinar întocmește de asemenea 

avizul privind toate aspectele științifice 

legate de evaluarea medicamentelor 

veterinare. Comitetul ține seama în mod 

corespunzător de orice cerere de aviz 

prezentată de statele membre. Comitetul 

pregătește, de asemenea, un aviz în alte 

cazuri prevăzute în Regulamentul (UE) 

nr. 2015/… [medicamentele de uz 

veterinar]. Avizul comitetului se pune la 

dispoziția publicului.”; 

 

 

Amendamentul   7 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 2 – literele ta, tb și tc (noi) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) La articolul 57 alineatul (1) se 

adaugă următoarele litere: 

 „coordonează furnizarea de informații 

privind substanțele active ale 

medicamentelor de uz veterinar autorizate 

în conformitate cu procedurile Uniunii în 

scopul implementării unui sistem de 

revizuire (sistem de tip monografie); 

 (tb) oferă asistență statelor membre în 

furnizarea de informații privind 

substanțele active ale medicamentelor de 

uz veterinar autorizate în conformitate cu 

procedurile Uniunii în scopul 

implementării unui sistem de revizuire 

(sistem de tip monografie); 

 (tc) creează o bază de date publică 

gratuită care prezintă informații cu 

privire la substanțele active din 

medicamentele de uz veterinar în 

conformitate cu sistemul de revizuire 
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(sistem de tip monografie) și actualizarea 

sa cu regularitate. Informațiile listate sunt 

prezentate într-un mod ușor de înțeles”. 

 

Amendamentul   8 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 57 – alineatul 2a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) La articolul 57 se adaugă următorul 

alineat: 

 '(2a) Baza de date creată în conformitate 

cu alineatul (1) litera (w) din acest articol 

conține date cu privire la proprietățile 

fizico-chimice, ecotoxicologice și 

comportamentale ale substanțelor active 

și a metaboliților lor respectivi. Baza de 

date prezintă informații cu privire la toate 

medicamentele de uz veterinar 

comercializate în Uniune. Agenția 

pregătește o listă cu toate medicamentele 

de uz veterinar și toate substanțele active 

comercializate în Uniune în conformitate 

cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 

2015/…(medicamente de uz veterinar). 
 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 13 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 61 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Articolul 61 alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text: 

eliminat 

‘1. Fiecare stat membru, după 

consultarea consiliului de administrație, 

numește, pentru un termen de trei ani 
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care poate fi reînnoit, un membru și un 

supleant în cadrul Comitetului pentru 

medicamente de uz uman. 

Supleanții reprezintă membrii și votează 

în absența acestora și pot îndeplini rolul 

de raportori în conformitate cu 

articolul 62. 

 

Membrii și supleanții sunt aleși în funcție 

de rolul și de experiența lor în evaluarea 

medicamentelor de uz uman și reprezintă 

autoritățile naționale competente. 

 

Justificare 

Nu este clar din ce motive numirea reprezentanților în Comitetul pentru medicamente de uz 

veterinar (CVMP) ar trebui să se facă în baza unor norme diferite de cele care reglementează 

numirea reprezentanților în alte comitete ale AEM. Procedura nou propusă de numire a 

membrilor CVMP (a se vedea articolul 140 din propunerea de Regulament privind 

medicamentele de uz veterinar) nu definește decât în mod vag rolul Consiliului de 

administrație al AEM și conduce la un grad ridicat de incertitudine. 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 14 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 62 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) la articolul 62 alineatul (3), al doilea 

paragraf se elimină; 

eliminat 

Justificare 

Acest amendament este strâns legat de eliminarea propusă a articolului 70, care modifică 

stabilirea taxelor și onorariilor, inclusiv transferul de puteri către instituțiile UE. Propunerea 

Comisiei nu a oferit nicio justificare pertinentă, pe când măsurile propuse trec dincolo de 

ceea ce este necesar pentru a alinia Regulamentul 726/2004 la Regulamentul privind 

medicamentele de uz veterinar nou propus. Din cauza lipsei unei justificări adecvate, 

impactul măsurilor propuse nu poate fi evaluat în mod obiectiv. 

 

Amendamentul   11 

Propunere de regulament 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 67 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Veniturile agenției constau dintr-o 

contribuție din partea Uniunii, din taxele 

achitate de întreprinderi pentru obținerea și 

menținerea autorizațiilor de introducere pe 

piața Uniunii și pentru alte servicii prestate 

de agenție sau de grupul de coordonare 

pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia în 

conformitate cu articolele 107c, 107e, 

107g, 107k și 107q din Directiva 

2001/83/CE și din taxe pentru alte servicii 

prestate de agenție.”; 

„Veniturile agenției constau dintr-o 

contribuție din partea Uniunii, din taxele 

achitate de întreprinderi pentru obținerea și 

menținerea autorizațiilor de introducere pe 

piața Uniunii a medicamentelor de uz 

uman și veterinar și pentru alte servicii 

prestate de agenție în conformitate cu 

prezentul regulament și cu Regulamentul 

(UE) 2015/... (medicamentele de uz 

veterinar sau de grupul de coordonare 

pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia în 

conformitate cu articolele 107c, 107e, 

107g, 107k și 107q din Directiva 

2001/83/CE și din taxe pentru alte servicii 

prestate de agenție.”; 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 16 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 70 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Articolul 70 se înlocuiește cu 

următorul text: 

eliminat 

„Articolul 70  

1. Comisia, pe baza principiilor prevăzute 

la alineatul (2), adoptă acte de punere în 

aplicare în conformitate cu procedura de 

la articolul 87 alineatul (2), prin care 

specifică: 

 

(a) structura și nivelul onorariilor și 

taxelor menționate la articolul 67 

alineatul (3); 

 

(b) serviciile pentru care se pot percepe 

taxe; 
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(c) condițiile în care întreprinderile mici 

și mijlocii pot plăti taxe reduse, pot amâna 

plata taxelor sau pot primi asistență 

administrativă; 

 

(d) normele care definesc remunerația 

pentru munca efectuată de membrul unei 

comisii relevante sau al unui grup de 

coordonare care acționează în calitate de 

raportor; și 

 

(e) condițiile de plată și de remunerare. 

Taxele se stabilesc la un astfel de nivel 

încât să se evite apariția unui deficit 

semnificativ sau a unei acumulări 

semnificative a unui surplus în bugetul 

agenției și se revizuiesc atunci când este 

cazul. 

 

2. Când adoptă actele de punere în 

aplicare menționate la alineatul (1), 

Comisia ține seama de următoarele: 

 

(a) taxele se stabilesc la un astfel de nivel 

încât să asigure faptul că venitul provenit 

din taxe este, în principiu, suficient 

pentru a acoperi costurile serviciilor 

furnizate și nu depășește ceea ce este 

necesar pentru acoperirea acestor costuri; 

 

(b) nivelul taxelor ține seama de 

rezultatele unei evaluări obiective și 

transparente a costurilor agenției și a 

costurilor aferente sarcinilor îndeplinite 

de autoritățile naționale competente; 

 

(c) necesitățile specifice ale IMM-urilor 

sunt luate în considerare, dacă este cazul, 

inclusiv posibilitatea de a plăti în mai 

multe rate și etape; 

 

(d) din motive de sănătate publică, pentru 

o anumită categorie de medicamente se 

poate renunța la perceperea taxei, 

integral sau parțial; 

 

(e) structura și valoarea taxelor țin seama 

de faptul că informațiile au fost transmise 

împreună sau separat; 

 

(f) în circumstanțe excepționale și 

justificate temeinic și după acceptarea de 

către agenție, se poate renunța la 
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perceperea taxei, integral sau parțial; 

(g) remunerația pentru activitatea 

raportorului se plătește, în principiu, 

autorității naționale competente la care 

este angajat raportorul sau, în cazul în 

care acesta nu este angajat de autoritatea 

națională competentă, statului membru 

care l-a desemnat; 

 

(h) termenele de plată a onorariilor și a 

taxelor se fixează ținând seama în mod 

corespunzător de termenele din 

dispozițiile prezentului regulament și ale 

Regulamentului (UE) nr. [...]”; 

 

Justificare 

Acțiunea propusă modifică în mod fundamental repartizarea puterilor în UE, deși nu este 

susținută de nicio evaluare de impact a Comisiei. Structura și cuantumul taxelor percepute de 

AEM produc efecte majore asupra finanțării și funcționării întregii rețele normative și, în 

acest fel, au un impact direct asupra statelor membre și a bugetelor lor naționale. Problema 

nu poate fi, prin urmare, considerată drept o parte „neesențială” a Regulamentului (CE) 

726/2004. 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 18  

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 86 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Articolul 86  >„Articolul 86 

Cel puțin o dată la zece ani, Comisia 

publică un raport general privind 

experiența acumulată din aplicarea 

procedurilor prevăzute în prezentul 

regulament și în Directiva 2001/83/CE 

titlul III capitolul 4”; 

Cel puțin o dată la cinci ani, Comisia 

publică un raport general privind 

experiența acumulată din aplicarea 

procedurilor prevăzute în prezentul 

regulament și în Directiva 2001/83/CE 

titlul III capitolul 4, precum și în 

Regulamentul (UE) 

2015/…[medicamentele de uz veterinar].”; 

Justificare 

Cerințele de natură tehnică impuse pentru înregistrarea medicamentelor de uz veterinar în 

UE ar trebui evaluată exhaustiv, incluzând diviziunea competențelor între UE și statele 

membre și sfera de cuprindere și anvergura atribuțiilor AEM, a cărei activitate trebuie 
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justificată și în propunerile corespunzătoare de buget. În acest scop, se impune o analiză 

riguroasă a unui cadru juridic bine definit. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 19 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 87 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este asistată de Comitetul 

permanent pentru medicamente de uz 

uman, instituit în baza articolului 121 din 

Directiva 2001/83/CE. Comitetul este un 

comitet în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011. 

1. Comisia este asistată de Comitetul 

permanent pentru medicamente de uz 

uman, instituit în baza articolului 121 din 

Directiva 2001/83/CE și de Comitetul 

permanent pentru medicamente de uz 

veterinar înființat prin Regulamentul 

(UE) 2015/….[medicamentele de uz 

veterinar]. Respectivele comitete sunt 

comitete în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011. 

Justificare 

Deși cerințele tehnice referitoare la medicamentele de uz veterinar urmează să fie 

reglementate de noul Regulament privind medicamentele de uz veterinar, există domenii (de 

exemplu, stabilirea taxelor și onorariilor) care reclamă participarea unui comitet de 

comitologie (cu alte cuvinte, a unui comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011). Din 

acest motiv, este absolut necesar ca în Regulamentul 726/2004 modificat să fie inclusă o 

referire la Comitetul permanent pentru medicamente de uz veterinar. 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 20 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

Articolul 87 b – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Delegarea de competențe menționată la 

articolul 3 alineatul (4), la articolul 10b 

alineatul (1), la articolul 14 alineatul (7), la 

articolul 16 alineatul (4) și la articolul 84 

alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

2. Delegarea de competențe menționată la 

articolul 3 alineatul (4), la articolul 10b 

alineatul (1), la articolul 14 alineatul (7), la 

articolul 16 alineatul (4) și la articolul 84 

alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani, începând cu data 
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cu data intrării în vigoare a prezentului 

regulament. 

intrării în vigoare a prezentului regulament. 

Justificare 

Conform unui principiu consacrat al Parlamentului, delegarea competențelor conferite 

Comisiei nu ar trebui făcută pe o perioadă nedeterminată. Această perioadă ar trebui 

stabilită la cinci ani. 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolele 30 – 54, articolele 79, 87c și 87d 

și punctul 2 din anexă se elimină. 

Articolele 30 – 54, articolele 87c și 87d și 

punctul 2 din anexă se elimină. 

Justificare 

Comisia consideră problema medicamentelor pentru boli rare și specii depășite numeric – 

definite recent drept „piețe limitate” – drept unul dintre principalele motive pentru revizuirea 

legislației privind produsele farmaceutice de uz veterinar. Astfel, este necesar ca cerințele 

bugetare ale AEM, care fac, în mod cert, parte din Regulamentul 726/2004, să fie menținute. 

Din acest motiv, articolul 79 din Regulamentul 726/2004 nu ar trebui eliminat. 
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