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Τροπολογία 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι διατάξεις για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση όσον αφορά τα 
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 και την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση12, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση13, στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1235/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού (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, και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 για 
τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών14, 
στην οδηγία 2012/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση15

και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1027/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

(2) Οι διατάξεις για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση όσον αφορά τα 
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 και την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση12, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση13, στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1235/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού (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, και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 για 
τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών14, 
στην οδηγία 2012/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση15

και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1027/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
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για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση16. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις αφορούν μόνο τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 
Προβλέπουν νέα καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για τον 
Οργανισμό, όπως είναι οι διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, η παρακολούθηση των 
περιπτώσεων της βιβλιογραφίας, τα 
βελτιωμένα εργαλεία τεχνολογίας των 
πληροφοριών και η παροχή περισσότερων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία 
φαρμακοεπαγρύπνησης, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί τις 
δραστηριότητες αυτές χρεώνοντας τέλη 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας. Θα 
πρέπει, επομένως, να δημιουργηθούν νέες 
κατηγορίες τελών προκειμένου να 
καλυφθούν τα νέα και ειδικά καθήκοντα 
του Οργανισμού.

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση16. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις αφορούν μόνο τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 
Προβλέπουν νέα καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για τον 
Οργανισμό, όπως είναι οι διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, η παρακολούθηση των 
περιπτώσεων της βιβλιογραφίας, τα 
βελτιωμένα εργαλεία τεχνολογίας των 
πληροφοριών και η παροχή περισσότερων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία 
φαρμακοεπαγρύπνησης, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί τις 
δραστηριότητες αυτές χρεώνοντας τέλη 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας. 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη 
για την κοινωνία στο σύνολό της, πρέπει 
να δοθεί ο δέων σεβασμός στη 
φαρμακοεπαγρύπνηση ως κυρίαρχο 
καθήκον. Επομένως, το ποσοστό 
συμμετοχής της ΕΕ στη χρηματοδότηση 
του προϋπολογισμού του ΕΜΑ πρέπει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον στο καθεστώς 
που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του 
κανονισμού. Η συνεισφορά πρέπει να 
χρησιμοποιείται προκειμένου να 
μειωθούν οι δαπάνες για τη 
χρηματοδότηση των τακτικών εργασιών 
και, συνεπώς, του ετήσιου κατ’ αποκοπή 
τέλους. Θα πρέπει, επομένως, να 
δημιουργηθούν νέες κατηγορίες τελών 
προκειμένου να καλυφθούν τα νέα και 
ειδικά καθήκοντα του Οργανισμού.

__________________ __________________
12 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67. 12 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
13 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 74. 13 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 74.
14 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 1. 14 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 1.
15 ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 1. 15 ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 1.
16 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 38. 16 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 38.
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Αιτιολόγηση

Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί κυρίαρχο καθήκον. Οι δραστηριότητες της 
φαρμακοεπαγρύπνησης εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Επί του παρόντος, η χρηματοδότηση του 
ΕΜΑ αποτελείται από συνεισφορά της Ένωσης και από τέλη που καταβάλλονται από τη 
βιομηχανία. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη χρηματοδότηση των επιπλέον 
εργασιών αποκλειστικά από τη βιομηχανία. Η πλήρης χρηματοδότηση της 
φαρμακοεπαγρύπνησης από τα τέλη εκθέτει το σύστημα στον κίνδυνο να μην είναι πλέον 
ανεξάρτητο από τα συμφέροντα της βιομηχανίας φαρμάκων.

Τροπολογία 16
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι διατάξεις για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση όσον αφορά τα 
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 και την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση12, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση13, στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1235/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού (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 

(2) Οι διατάξεις για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση όσον αφορά τα 
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 και την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση12, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση13, στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1235/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού (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 
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Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 για 
τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών14, 
στην οδηγία 2012/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση15

και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1027/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση16. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις αφορούν μόνο τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 
Προβλέπουν νέα καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για τον 
Οργανισμό, όπως είναι οι διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, η παρακολούθηση των 
περιπτώσεων της βιβλιογραφίας, τα 
βελτιωμένα εργαλεία τεχνολογίας των 
πληροφοριών και η παροχή περισσότερων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία 
φαρμακοεπαγρύπνησης, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί τις 
δραστηριότητες αυτές χρεώνοντας τέλη 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας. Θα 
πρέπει, επομένως, να δημιουργηθούν νέες 
κατηγορίες τελών προκειμένου να 
καλυφθούν τα νέα και ειδικά καθήκοντα 
του Οργανισμού.

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 για 
τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών14, 
στην οδηγία 2012/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση15

και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1027/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση16. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις αφορούν μόνο τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 
Προβλέπουν νέα καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για τον 
Οργανισμό, όπως είναι οι διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, η παρακολούθηση των 
περιπτώσεων της βιβλιογραφίας, τα 
βελτιωμένα εργαλεία τεχνολογίας των 
πληροφοριών και η παροχή περισσότερων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία 
φαρμακοεπαγρύπνησης, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί τις 
δραστηριότητες αυτές χρεώνοντας τέλη 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας και 
λαμβάνοντας συνεισφορά εκ μέρους της 
Ένωσης. Θα πρέπει, επομένως, να 
δημιουργηθούν νέες κατηγορίες τελών 
προκειμένου να καλυφθούν τα νέα και
ειδικά καθήκοντα του Οργανισμού. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρέπει να εξετάσουν το 
επίπεδο συνεισφοράς της Ένωσης με 
βάση μια αξιολόγηση των αναγκών και 
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των 
τελών. Τα τέλη που χρεώνονται στους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας λαμβάνουν 
υπόψη την τρέχουσα οικονομική 
κατάσταση καθώς και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον των κρατών μελών.

__________________ __________________
12 EE L 311 της 28.11.2001, σ. 67. 12 EE L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
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13 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 74. 13 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 74.
14 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 1. 14 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 1.
15 ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 1. 15 ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 1.
16 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σελ. 38. 16 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σελ. 38.
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Τροπολογία 17
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι διατάξεις για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση όσον αφορά τα 
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 και την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση12, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση13, στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1235/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού (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, και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 για 

(2) Οι διατάξεις για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση όσον αφορά τα 
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 και την οδηγία 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση12, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση13, στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1235/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 2010, για την 
τροποποίηση, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση για φάρμακα 
ανθρώπινης χρήσης, του κανονισμού (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, και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1394/2007 για 
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τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών14, 
στην οδηγία 2012/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση15

και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1027/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση16. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις αφορούν μόνο τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 
Προβλέπουν νέα καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για τον 
Οργανισμό, όπως είναι οι διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, η παρακολούθηση των 
περιπτώσεων της βιβλιογραφίας, τα 
βελτιωμένα εργαλεία τεχνολογίας των 
πληροφοριών και η παροχή περισσότερων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία 
φαρμακοεπαγρύπνησης, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί τις 
δραστηριότητες αυτές χρεώνοντας τέλη 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας. Θα 
πρέπει, επομένως, να δημιουργηθούν νέες 
κατηγορίες τελών προκειμένου να 
καλυφθούν τα νέα και ειδικά καθήκοντα 
του Οργανισμού.

τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών14, 
στην οδηγία 2012/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση15

και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1027/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση16. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις αφορούν μόνο τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 
Προβλέπουν νέα καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης για τον 
Οργανισμό, όπως είναι οι διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, η παρακολούθηση των 
περιπτώσεων της βιβλιογραφίας, τα 
βελτιωμένα εργαλεία τεχνολογίας των 
πληροφοριών και η παροχή περισσότερων 
πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία 
φαρμακοεπαγρύπνησης, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτεί τις 
δραστηριότητες αυτές χρεώνοντας τέλη 
στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, 
συμπληρωματικά προς τον δημόσιο 
προϋπολογισμό που διαθέτει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει, επομένως, 
να δημιουργηθούν νέες κατηγορίες τελών 
προκειμένου να καλυφθούν τα νέα και 
ειδικά καθήκοντα του Οργανισμού.

__________________ __________________
12 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67. 12 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
13 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 74. 13 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 74.
14 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 1. 14 ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 1.
15 ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 1. 15 ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 1.
16 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 38. 16 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 38.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω νέα καθήκοντα της φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να μπορούν να 
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χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, 
της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας των αξιολογήσεων.

Τροπολογία 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα τέλη που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι 
διαφανή, δίκαια και αναλογικά με τις 
εκτελούμενες εργασίες.

(7) Τα τέλη που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι 
διαφανή, δίκαια και αναλογικά με τις 
εκτελούμενες εργασίες. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τα εν λόγω τέλη πρέπει να 
τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 19
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αφορά μόνο τέλη που επιβάλλονται από 
τον Οργανισμό, ενώ την αρμοδιότητα 
απόφασης σχετικά με πιθανά τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να διατηρούν τα 
κράτη μέλη. Οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνονται δύο φορές για την ίδια 
δραστηριότητα φαρμακοεπαγρύπνησης Τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει συνεπώς να 
εισπράττουν τέλη για τις δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό.

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αφορά μόνο τέλη που επιβάλλονται από 
τον Οργανισμό, ενώ την αρμοδιότητα 
απόφασης σχετικά με πιθανά τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να διατηρούν τα 
κράτη μέλη. Οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνονται δύο φορές για την ίδια 
δραστηριότητα φαρμακοεπαγρύπνησης

Or. en
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Τροπολογία 20
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αφορά μόνο τέλη που επιβάλλονται από 
τον Οργανισμό, ενώ την αρμοδιότητα 
απόφασης σχετικά με πιθανά τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να διατηρούν τα 
κράτη μέλη. Οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνονται δύο φορές για την ίδια 
δραστηριότητα φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει συνεπώς να 
εισπράττουν τέλη για τις δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό.

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αφορά μόνο τέλη που επιβάλλονται από 
τον Οργανισμό, ενώ την αρμοδιότητα 
απόφασης σχετικά με πιθανά τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να διατηρούν τα 
κράτη μέλη. Ωστόσο, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνονται δύο φορές για την ίδια 
δραστηριότητα φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει συνεπώς να 
εισπράττουν τέλη για τις δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των τελών που καταβάλλονται στα 
κράτη μέλη και εκείνων που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Τροπολογία 21
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αφορά μόνο τέλη που επιβάλλονται από 
τον Οργανισμό, ενώ την αρμοδιότητα 
απόφασης σχετικά με πιθανά τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να διατηρούν τα 
κράτη μέλη. Οι κάτοχοι άδειας 

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αφορά μόνο τέλη που επιβάλλονται από 
τον Οργανισμό, ενώ την αρμοδιότητα 
απόφασης σχετικά με πιθανά τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να διατηρούν τα 
κράτη μέλη, κυρίως για έργα ανίχνευσης 
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κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνονται δύο φορές για την ίδια 
δραστηριότητα φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει συνεπώς να 
εισπράττουν τέλη για τις δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό.

ενδείξεων. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται δύο φορές 
για την ίδια δραστηριότητα 
φαρμακοεπαγρύπνησης Τα κράτη μέλη δεν 
θα πρέπει συνεπώς να εισπράττουν τέλη 
για τις δραστηριότητες που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον ο εισηγητής δεν εντάσσει την ανίχνευση ενδείξεων μέσα στο πλαίσιο του ετήσιου κατ’ 
αποκοπή τέλους, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι αυτή εξακολουθεί να συνιστά αρμοδιότητα των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 22
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αφορά μόνο τέλη που επιβάλλονται από 
τον Οργανισμό, ενώ την αρμοδιότητα 
απόφασης σχετικά με πιθανά τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να διατηρούν τα 
κράτη μέλη. Οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνονται δύο φορές για την ίδια 
δραστηριότητα φαρμακοεπαγρύπνησης Τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει συνεπώς να 
εισπράττουν τέλη για τις δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό.

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
αφορά μόνο τέλη που επιβάλλονται από 
τον Οργανισμό, ενώ την αρμοδιότητα 
απόφασης σχετικά με πιθανά τέλη που 
εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να διατηρούν τα 
κράτη μέλη. Οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνονται δύο φορές για την ίδια 
δραστηριότητα φαρμακοεπαγρύπνησης Τα 
κράτη μέλη δεν θα πρέπει συνεπώς να 
εισπράττουν τέλη για τις δραστηριότητες 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
τελών για επακόλουθες τροποποιήσεις 
των αδειών κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί σαφές ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να υποχρεούνται να 
καταβάλλουν εθνικά τέλη για τυχόν τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας οι οποίες μπορεί να 
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προκύπτουν από κάποια διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης. Πρόκειται για μια μορφή «διπλής 
επιβάρυνσης», καθώς οι αρμόδιες αρχές απλώς πρέπει να μεταφέρουν αυτούσια τη νέα αλλαγή 
στο διεθνές ιδιωτικό δίκαιο (ΔΙΔ) – η επιστημονική ανάλυση έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Τροπολογία 23
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το έργο που επιτελείται στο επίπεδο 
της Ένωσης όσον αφορά την αξιολόγηση 
των μη παρεμβατικών μετεγκριτικών 
μελετών ασφάλειας που επιβάλλονται από 
μια αρχή και των οποίων το πρωτόκολλο 
εγκρίθηκε από την επιτροπή 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου, περιλαμβάνει την εποπτεία των 
εν λόγω μελετών, αρχής γενομένης από 
την αξιολόγηση του σχεδίου πρωτοκόλλου, 
και δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση των 
τελικών εκθέσεων της μελέτης. Ως εκ 
τούτου, το τέλος που επιβάλλεται για τη
διαδικασία αυτή όσον αφορά τις μελέτες 
που έχουν ολοκληρωθεί θα πρέπει να 
καλύπτει όλες τις εργασίες σχετικά με τη 
μελέτη. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
διπλή χρέωση, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας που επιβαρύνονται με το 
τέλος για την αξιολόγηση των μη 
παρεμβατικών μετεγκριτικών μελετών 
ασφάλειας οι οποίες επιβάλλονται από μια 
αρχή, θα πρέπει να απαλλάσσονται από 
άλλο τέλος που χρεώνεται από μια αρμόδια 
αρχή για την υποβολή των εν λόγω 
μελετών.

(12) Το έργο που επιτελείται στο επίπεδο 
της Ένωσης όσον αφορά την αξιολόγηση 
των μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας που 
επιβάλλονται από μια αρχή και των οποίων 
το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την 
επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης —
αξιολόγησης κινδύνου, περιλαμβάνει την 
εποπτεία των εν λόγω μελετών, αρχής 
γενομένης από την αξιολόγηση του 
σχεδίου πρωτοκόλλου, και δεν 
περιορίζεται στην αξιολόγηση των τελικών 
εκθέσεων της μελέτης. Ως εκ τούτου, το 
τέλος που επιβάλλεται για τη διαδικασία 
αυτή όσον αφορά τις μελέτες που έχουν 
ολοκληρωθεί θα πρέπει να καλύπτει όλες 
τις εργασίες σχετικά με τη μελέτη. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 
χρέωση, οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
που επιβαρύνονται με το τέλος για την 
αξιολόγηση των μετεγκριτικών μελετών 
ασφάλειας οι οποίες επιβάλλονται από μια 
αρχή, θα πρέπει να απαλλάσσονται από 
άλλο τέλος που χρεώνεται από μια αρμόδια 
αρχή για την υποβολή των εν λόγω 
μελετών.

Or. en

Τροπολογία 24
Antonyia Parvanova
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το έργο που επιτελείται στο επίπεδο 
της Ένωσης όσον αφορά την αξιολόγηση 
των μη παρεμβατικών μετεγκριτικών 
μελετών ασφάλειας που επιβάλλονται από 
μια αρχή και των οποίων το πρωτόκολλο 
εγκρίθηκε από την επιτροπή 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου, περιλαμβάνει την εποπτεία των 
εν λόγω μελετών, αρχής γενομένης από 
την αξιολόγηση του σχεδίου πρωτοκόλλου, 
και δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση των 
τελικών εκθέσεων της μελέτης. Ως εκ 
τούτου, το τέλος που επιβάλλεται για τη 
διαδικασία αυτή όσον αφορά τις μελέτες 
που έχουν ολοκληρωθεί θα πρέπει να 
καλύπτει όλες τις εργασίες σχετικά με τη 
μελέτη. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
διπλή χρέωση, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας που επιβαρύνονται με το 
τέλος για την αξιολόγηση των μη 
παρεμβατικών μετεγκριτικών μελετών 
ασφάλειας οι οποίες επιβάλλονται από μια 
αρχή, θα πρέπει να απαλλάσσονται από 
άλλο τέλος που χρεώνεται από μια αρμόδια 
αρχή για την υποβολή των εν λόγω 
μελετών.

(12) Το έργο που επιτελείται στο επίπεδο 
της Ένωσης όσον αφορά την αξιολόγηση 
των μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας που 
επιβάλλονται από μια αρχή και των οποίων 
το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την 
επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης —
αξιολόγησης κινδύνου, περιλαμβάνει την
εποπτεία των εν λόγω μελετών, αρχής 
γενομένης από την αξιολόγηση του 
σχεδίου πρωτοκόλλου, και δεν 
περιορίζεται στην αξιολόγηση των τελικών 
εκθέσεων της μελέτης. Ως εκ τούτου, το 
τέλος που επιβάλλεται για τη διαδικασία 
αυτή όσον αφορά τις μελέτες που έχουν
ολοκληρωθεί θα πρέπει να καλύπτει όλες 
τις εργασίες σχετικά με τη μελέτη. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 
χρέωση, οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
που επιβαρύνονται με το τέλος για την 
αξιολόγηση των μετεγκριτικών μελετών 
ασφάλειας οι οποίες επιβάλλονται από μια 
αρχή, θα πρέπει να απαλλάσσονται από 
άλλο τέλος που χρεώνεται από μια αρμόδια 
αρχή για την υποβολή των εν λόγω 
μελετών.

Or. en

Τροπολογία 25
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι εισηγητές βασίζονται για το έργο 
αξιολόγησης τους στην επιστημονική 
αξιολόγηση και στους πόρους που 
διαθέτουν οι εθνικοί φορείς χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας, ενώ ο Οργανισμός 

(13) Οι εισηγητές βασίζονται για το έργο 
αξιολόγησής τους στην επιστημονική 
αξιολόγηση και στους πόρους που 
διαθέτουν οι εθνικοί φορείς χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας, ενώ ο Οργανισμός 
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έχει την ευθύνη να συντονίζει τους 
υφιστάμενους επιστημονικούς πόρους που 
θέτουν στη διάθεσή του τα κράτη μέλη. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό και 
για να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για 
τις επιστημονικές αξιολογήσεις που 
αφορούν τις διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
καλύπτει την αμοιβή για τις υπηρεσίες 
επιστημονικής αξιολόγησης των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι εισηγητές που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη ως μέλη της 
επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης —
αξιολόγησης κινδύνου που αναφέρεται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο αα) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 ή, όπου 
ενδείκνυται, οι εισηγητές στο πλαίσιο της 
ομάδας συντονισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 27 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Το
ύψος της αμοιβής για τις εργασίες που 
εκτελούνται από τους εν λόγω εισηγητές 
θα πρέπει να βασίζεται στις μέσες 
εκτιμήσεις του συνεπαγόμενου φόρτου 
εργασίας και θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους των 
τελών για διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης.

έχει την ευθύνη να συντονίζει τους 
υφιστάμενους επιστημονικούς πόρους που 
θέτουν στη διάθεσή του τα κράτη μέλη. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό και 
για να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για 
τις επιστημονικές αξιολογήσεις που 
αφορούν τις διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
καλύπτει την αμοιβή για τις υπηρεσίες 
επιστημονικής αξιολόγησης των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι εισηγητές που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη ως μέλη της 
επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης —
αξιολόγησης κινδύνου που αναφέρεται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο αα) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 ή, όπου 
ενδείκνυται, οι εισηγητές στο πλαίσιο της 
ομάδας συντονισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 27 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι δραστηριότητες που συνδέονται με 
διαδικασίες φαρμακοεπαγρύπνησης στο 
επίπεδο της Ένωσης συνδέονται μόνο με 
την ανάγκη για διασφάλιση της 
ασφάλειας του ασθενούς, ο εισηγητής της 
παραπομπής δεν πρέπει να είναι το 
κράτος μέλος που ζήτησε την εν λόγω 
παραπομπή. Όσον αφορά το ύψος της 
αμοιβής για τις εργασίες που εκτελούνται 
από εισηγητές και συνεισηγητές, η 
καταβολή του ποσού πρέπει να βασίζεται 
σε σαφή και διαφανή τιμολόγια τα οποία 
παρέχουν μια ακριβή ένδειξη των ωρών 
εργασίας που δαπανούν σε κάθε 
αξιολόγηση ο εισηγητής και ο(οι) 
συνεισηγητής(-ές) και των σχετικών 
δαπανών και θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους των 
τελών για διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μόνοι λόγοι για παραπομπές είναι η ασφάλεια των 
ασθενών καθώς και ζητήματα που αφορούν την ποιότητα, την κατασκευή ή την 



AM\1009213EL.doc 15/67 PE523.004v01-00

EL

αποτελεσματικότητα, και να αποφευχθεί η εντύπωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, το 
κράτος μέλος (ή τα κράτη μέλη) που ζητεί τη συγκεκριμένη παραπομπή δεν θα επιλέγεται ως 
εισηγητής ή συνεισηγητής για την εν λόγω παραπομπή.

Τροπολογία 26
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι εισηγητές βασίζονται για το έργο 
αξιολόγησης τους στην επιστημονική 
αξιολόγηση και στους πόρους που 
διαθέτουν οι εθνικοί φορείς χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας, ενώ ο Οργανισμός 
έχει την ευθύνη να συντονίζει τους 
υφιστάμενους επιστημονικούς πόρους που 
θέτουν στη διάθεσή του τα κράτη μέλη. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό και 
για να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για 
τις επιστημονικές αξιολογήσεις που 
αφορούν τις διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
καλύπτει την αμοιβή για τις υπηρεσίες 
επιστημονικής αξιολόγησης των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι εισηγητές που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη ως μέλη της 
επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης —
αξιολόγησης κινδύνου που αναφέρεται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο αα) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 ή, όπου 
ενδείκνυται, οι εισηγητές στο πλαίσιο της 
ομάδας συντονισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 27 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Το 
ύψος της αμοιβής για τις εργασίες που 
εκτελούνται από τους εν λόγω εισηγητές 
θα πρέπει να βασίζεται στις μέσες 
εκτιμήσεις του συνεπαγόμενου φόρτου 
εργασίας και θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους των 
τελών για διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης.

(13) Οι εισηγητές βασίζονται για το έργο 
αξιολόγησής τους στην επιστημονική 
αξιολόγηση και στους πόρους που 
διαθέτουν οι εθνικοί φορείς χορήγησης 
άδειας κυκλοφορίας, ενώ ο Οργανισμός 
έχει την ευθύνη να συντονίζει τους 
υφιστάμενους επιστημονικούς πόρους που 
θέτουν στη διάθεσή του τα κράτη μέλη. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό και 
για να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για 
τις επιστημονικές αξιολογήσεις που 
αφορούν τις διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης, ο Οργανισμός θα πρέπει να 
καλύπτει την αμοιβή για τις υπηρεσίες 
επιστημονικής αξιολόγησης των 
υπηρεσιών που παρέχουν οι εισηγητές που 
ορίζονται από τα κράτη μέλη ως μέλη της 
επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης —
αξιολόγησης κινδύνου που αναφέρεται στο 
άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο αα) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 ή, όπου 
ενδείκνυται, οι εισηγητές και οι 
συνεισηγητές στο πλαίσιο της ομάδας 
συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 27 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Το ύψος της 
αμοιβής για τις εργασίες που εκτελούνται 
από τους εν λόγω εισηγητές και 
συνεισηγητές θα πρέπει να βασίζεται στις 
μέσες εκτιμήσεις του συνεπαγόμενου 
φόρτου εργασίας και θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό 
του ύψους των τελών για διαδικασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης στο επίπεδο της 
Ένωσης.
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Τροπολογία 27
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Εάν οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
αποδείξουν ότι τα έσοδα για κάποιο 
φαρμακευτικό προϊόν είναι μικρότερα ή 
ίσα με το κόστος του προϊόντος, και ότι 
το φαρμακευτικό προϊόν έχει μεγάλη 
διαγνωστική ή θεραπευτική αξία, 
εμπεριέχει νέες ουσίες ή νέες ενδείξεις για 
υφιστάμενες ουσίες, ή αφορά σοβαρές 
μορφές της νόσου για τις οποίες δεν 
υφίστανται μέθοδοι δοκιμής ή θεραπείας, 
ή εάν η ομάδα-στόχος είναι μικρή, τότε 
τα τέλη πρέπει να υπόκεινται σε μείωση.

Or. en

Τροπολογία 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας που 
ανήκουν στην ίδια μητρική εταιρεία ή 
στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή έχουν 
συνάψει συμφωνίες ή εφαρμόζουν 
εναρμονισμένες πρακτικές όσον αφορά τη 
διάθεση στην αγορά του σχετικού 
φαρμάκου πρέπει να θεωρούνται ως μία 
οντότητα (δηλαδή ως «ενιαίος κάτοχος 
άδειας κυκλοφορίας»).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που αφορούν τον ορισμό του κατόχου άδειας κυκλοφορίας ως «ίδιας οντότητας», 
που έχουν ήδη καθοριστεί στην ανακοίνωση 98/C 229/03 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με τις διαδικασίες κοινοτικής άδειας κυκλοφορίας για φαρμακευτικά προϊόντα, πρέπει να 
τηρούνται και για τους σκοπούς των τελών φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τροπολογία 29
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης 
για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μειωμένα τέλη θα πρέπει να 
καταβάλλουν οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων18. Με βάση την πολιτική 
αυτή, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια της εν λόγω σύστασης θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από όλα τα τέλη βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

(15) Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης 
για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, μειωμένα τέλη, αναβολή 
καταβολής των τελών και διοικητική 
συνδρομή θα πρέπει να ισχύουν για τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων18. 
Με βάση την πολιτική αυτή, οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της εν 
λόγω σύστασης θα πρέπει να 
απαλλάσσονται από όλα τα τέλη βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

__________________ __________________
18 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σελ. 36. 18 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των τελών, η αναβολή της καταβολής των τελών και η διοικητική συνδρομή 
θεσπίστηκαν ήδη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Τροπολογία 30
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα γενόσημα φάρμακα, τα φάρμακα 
που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις σχετικά με την καθιερωμένη 
ιατρική χρήση, τα εγκεκριμένα 
ομοιοπαθητικά και βοτανοθεραπευτικά 
φάρμακα θα πρέπει να υπόκεινται σε 
μειωμένο ετήσιο κατ’ αποκοπήν τέλος, 
καθώς τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει, σε 
γενικές γραμμές, να διαθέτουν 
καθιερωμένο προφίλ ασφάλειας. Ωστόσο, 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν μέρος των 
διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης στο 
επίπεδο της Ένωσης, θα πρέπει να 
καταβάλλεται το ακέραιο τέλος ενόψει των 
σχετικών εργασιών. Καθώς η νομοθεσία 
για τη φαρμακοεπαγρύπνηση ενθαρρύνει 
τη διεξαγωγή κοινών μετεγκριτικών 
μελετών ασφάλειας, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας θα πρέπει να μοιράζονται το 
ισχύον τέλος στην περίπτωση που 
υποβάλουν κοινή μελέτη.

(16) Τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την 
καθιερωμένη ιατρική χρήση, τα 
εγκεκριμένα ομοιοπαθητικά και 
βοτανοθεραπευτικά φάρμακα θα πρέπει να 
υπόκεινται σε μειωμένο ετήσιο κατ’ 
αποκοπήν τέλος, καθώς τα εν λόγω 
προϊόντα θα πρέπει, σε γενικές γραμμές, να 
διαθέτουν καθιερωμένο προφίλ ασφάλειας. 
Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν μέρος των 
διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης στο 
επίπεδο της Ένωσης, θα πρέπει να 
καταβάλλεται το ακέραιο τέλος ενόψει των 
σχετικών εργασιών. Καθώς η νομοθεσία 
για τη φαρμακοεπαγρύπνηση ενθαρρύνει 
τη διεξαγωγή κοινών μετεγκριτικών 
μελετών ασφάλειας, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας θα πρέπει να μοιράζονται το 
ισχύον τέλος στην περίπτωση που 
υποβάλουν κοινή μελέτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της συστηματικής μείωσης του ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους για όλα τα γενόσημα 
φάρμακα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και, ως εκ τούτου, η εν λόγω μείωση πρέπει να 
απαλειφθεί.

Τροπολογία 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα γενόσημα φάρμακα, τα φάρμακα 
που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις σχετικά με την καθιερωμένη 
ιατρική χρήση, τα εγκεκριμένα 
ομοιοπαθητικά και βοτανοθεραπευτικά 

(16) Τα γενόσημα φάρμακα, τα φάρμακα 
που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις σχετικά με την καθιερωμένη 
ιατρική χρήση, τα φάρμακα που έχουν 
λάβει έγκριση στην Ένωση για 
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φάρμακα θα πρέπει να υπόκεινται σε 
μειωμένο ετήσιο κατ’ αποκοπήν τέλος, 
καθώς τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει, σε 
γενικές γραμμές, να διαθέτουν 
καθιερωμένο προφίλ ασφάλειας. Ωστόσο, 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν μέρος των 
διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης στο 
επίπεδο της Ένωσης, θα πρέπει να 
καταβάλλεται το ακέραιο τέλος ενόψει των 
σχετικών εργασιών. Καθώς η νομοθεσία 
για τη φαρμακοεπαγρύπνηση ενθαρρύνει 
τη διεξαγωγή κοινών μετεγκριτικών 
μελετών ασφάλειας, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας θα πρέπει να μοιράζονται το 
ισχύον τέλος στην περίπτωση που 
υποβάλουν κοινή μελέτη.

τουλάχιστον 10 έτη και τα εγκεκριμένα
ομοιοπαθητικά και βοτανοθεραπευτικά 
φάρμακα θα πρέπει να υπόκεινται σε 
μειωμένο ετήσιο κατ’ αποκοπήν τέλος, 
καθώς τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει, σε 
γενικές γραμμές, να διαθέτουν 
καθιερωμένο προφίλ ασφάλειας. Ωστόσο, 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
προϊόντα αυτά αποτελούν μέρος των 
διαδικασιών φαρμακοεπαγρύπνησης στο 
επίπεδο της Ένωσης, θα πρέπει να 
καταβάλλεται το ακέραιο τέλος ενόψει των 
σχετικών εργασιών. Καθώς η νομοθεσία 
για τη φαρμακοεπαγρύπνηση ενθαρρύνει 
τη διεξαγωγή κοινών μετεγκριτικών 
μελετών ασφάλειας, οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας θα πρέπει να μοιράζονται το 
ισχύον τέλος στην περίπτωση που 
υποβάλουν κοινή μελέτη.

Or. en

Τροπολογία 32
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να αποφευχθεί 
δυσανάλογος διοικητικός φόρτος εργασίας 
για τον Οργανισμό, οι μειώσεις και οι 
απαλλαγές που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με βάση δήλωση του 
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας που 
ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση ή 
εξαίρεση. Η υποβολή ανακριβών 
πληροφοριών θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αποθαρρύνεται με την αύξηση του 
ισχύοντος ποσού του τέλους.

(18) Προκειμένου να αποφευχθεί 
δυσανάλογος διοικητικός φόρτος εργασίας 
για τον Οργανισμό, οι μειώσεις και οι 
απαλλαγές που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με βάση δήλωση του 
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας που 
ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση ή 
εξαίρεση και της οποίας η ακρίβεια 
μπορεί να επαληθευτεί από τον 
Οργανισμό. Η υποβολή ανακριβών 
πληροφοριών θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αποτρέπεται σθεναρά με την αύξηση του 
ισχύοντος ποσού του τέλους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας πρέπει να παρέχουν στον Οργανισμό όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία ότι δικαιούνται να διεκδικήσουν μείωση των τελών ή εξαίρεση από αυτά, ώστε ο 
τελευταίος να ελέγξει την ακρίβειά τους, εφόσον καταστεί αναγκαίο.

Τροπολογία 33
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα εγκεκριμένα ομοιοπαθητικά και 
βοτανοθεραπευτικά φάρμακα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, οι δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης για τα εν λόγω προϊόντα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 34
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
δραστηριότητες που διεξάγονται στο 
επίπεδο της Ένωσης για τις οποίες 
καταβάλλονται τέλη, τα σχετικά ποσά και 
τους κανόνες για την πληρωμή των τελών 
καθώς και το ύψος της αμοιβής των 
εισηγητών.

2. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης 
που διεξάγονται στο επίπεδο της Ένωσης 
για τις οποίες καταβάλλονται τέλη, τα 
σχετικά ποσά και τους κανόνες για την 
πληρωμή των τελών καθώς και το ύψος 
της αμοιβής του Οργανισμού, των
εισηγητών και των συνεισηγητών.

Or. en
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Τροπολογία 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
χρεώνουν τέλη για τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης που καλύπτονται 
ήδη από τον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των τελών που καταβάλλονται στα 
κράτη μέλη και εκείνων που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Τροπολογία 36
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «υποκείμενη σε τέλη μονάδα»: κάθε 
επιμέρους εγγραφή στη βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 
1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 με βάση πληροφορίες από τον 
κατάλογο όλων των φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση που έχουν εγκριθεί 
στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 57 
παράγραφος 2·

1. «υποκείμενη σε τέλη μονάδα»: μονάδα 
που ορίζεται από το ακόλουθο σύνολο 
δεδομένων βάσει των πληροφοριών των 
φαρμάκων που περιλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004:

α) κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας,
β) χώρα στην οποία ισχύει η άδεια 
κυκλοφορίας,
γ) δραστικό(ά) συστατικό(ά),
δ) φαρμακευτική μορφή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το όνομα του φαρμάκου (που περιλαμβάνεται στην τροπολογία 6 του εισηγητή) συχνά 
περιλαμβάνει την ισχύ, επομένως η διαγραφή του ονόματος του φαρμάκου θα αποτρέψει την 
πολλαπλή χρέωση των κατόχων άδειας κυκλοφορίας για το ίδιο προϊόν.

Τροπολογία 37
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «υποκείμενη σε τέλη μονάδα»: κάθε 
επιμέρους εγγραφή στη βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 
1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 με βάση πληροφορίες από τον 
κατάλογο όλων των φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση που έχουν εγκριθεί 
στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 57 
παράγραφος 2·

1. «υποκείμενη σε τέλη μονάδα»: μονάδα 
που ορίζεται από το ακόλουθο σύνολο 
δεδομένων βάσει των πληροφοριών των 
φαρμάκων που περιλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004:

α) κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας,
β) χώρα της άδειας·
γ) δραστικό(ά) συστατικό(ά),
δ) φαρμακευτική μορφή.

Or. en

Justification

The Commission's proposal would have meant that companies would be charged according to 
the number of different market authorisations they have - which would be calculated at the 
level of the size of the pack. Whether the pack contains 10 or 20 tablets is not relevant for 
pharmacovigilance. It would be more appropriate to charge according to the number of 
authorisations per active ingredient and pharmaceutical form (i.e. whether the product is a 
spray, a tablet or an injectable solution etc). Using the “name of the medicinal product” to 
determine a chargeable unit could mean charging according to the strength of the product -
as the name sometimes includes information about the strength - and this introduces an 
unnecessary level of detail.
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Τροπολογία 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «υποκείμενη σε τέλη μονάδα»: κάθε 
επιμέρους εγγραφή στη βάση δεδομένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 
1 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 με βάση πληροφορίες από τον 
κατάλογο όλων των φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση που έχουν εγκριθεί 
στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 57
παράγραφος 2·

1. «υποκείμενη σε τέλη μονάδα»: μονάδα 
που ορίζεται από το ακόλουθο σύνολο 
δεδομένων βάσει των πληροφοριών των 
φαρμάκων που περιλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004:

α) κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας,
β) χώρα στην οποία ισχύει η άδεια 
κυκλοφορίας,
γ) δραστικό(ά) συστατικό(ά),
δ) φαρμακευτική μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «υποκείμενη σε τέλη μονάδα» πρέπει να προσδιορίζεται στο επίπεδο της φαρμακευτικής 
μορφής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή του αριθμού των εγγραφών, ο ορισμός δεν 
πρέπει να περιλαμβάνει το «όνομα του φαρμάκου». Αυτό θα αποτρέψει τα προβλήματα που 
προκύπτουν σε περιπτώσεις ιατρικών προϊόντων που κατονομάζονται με διαφορετικούς 
τρόπους.

Τροπολογία 39
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα τέλος εισπράττεται από τον 
Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στοιχείο α), ο Οργανισμός καλύπτει την 
αμοιβή του εισηγητή στην επιτροπή 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 

2. Όταν ένα τέλος εισπράττεται από τον 
Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στοιχείο α), ο Οργανισμός καλύπτει την 
αμοιβή του εισηγητή και του συνεισηγητή
στην επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης —
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κινδύνου, τον οποίο ορίζει το κράτος μέλος 
ή του εισηγητή στο πλαίσιο της ομάδας 
συντονισμού (στο εξής «ο εισηγητής») για 
τις εργασίες που εκτελούνται για τον 
Οργανισμό ή την ομάδα συντονισμού. Η 
αμοιβή αυτή καταβάλλεται σύμφωνα με το 
άρθρο 9.

αξιολόγησης κινδύνου, τον οποίο ορίζει το 
κράτος μέλος ή του κράτους μέλους που 
ενεργεί ως εισηγητής στο πλαίσιο της 
ομάδας συντονισμού (στο εξής «ο 
εισηγητής») για τις εργασίες που 
εκτελούνται για τον Οργανισμό ή την 
ομάδα συντονισμού. Η αμοιβή αυτή 
καταβάλλεται στο κράτος μέλος που 
διορίζει ή ενεργεί ως εισηγητής ή 
συνεισηγητής σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ομάδα συντονισμού είναι το κράτος μέλος που ενεργεί ως εισηγητής ή συνεισηγητής. Σε 
κάθε περίπτωση, η αμοιβή πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος μέλος, εφόσον ο εισηγητής και ο 
συνεισηγητής εργάζονται πάντοτε στο πλαίσιο μιας ομάδας αξιολογητών από το κράτος μέλος. 
Προφανώς, η αμοιβή επιτρέπει στο κράτος μέλος να διεξάγει τις εργασίες 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Ουσιαστικά, το τέλος καταβάλλεται μόλις παραδοθεί η έκθεση 
αξιολόγησης.

Τροπολογία 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος για την 
αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 
107ε και 107ζ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 
στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.

1. Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος για την 
αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 
107ε και 107ζ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 
στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, με κριτήρια αξιολόγησης 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός είναι μια διεθνής οντότητα της ΕΕ. Διαθέτει νομική βάση για αξιολόγηση όσον 
αφορά τις περιοδικές επικαιροποιημένες εκθέσεις για την ασφάλεια, όταν τα σχετικά τεχνικά 
κριτήρια ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.
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Τροπολογία 41
Alojz Peterle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος για την 
αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 
107ε και 107ζ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 
στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.

1. Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος για την 
αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 
107ε και 107ζ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 
στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, με κριτήρια αξιολόγησης 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 42
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος για την 
αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 
107ε και 107ζ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 
στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.

1. Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος για την 
αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 
107ε και 107ζ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 
στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, με κριτήρια αξιολόγησης 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ο Οργανισμός διαθέτει νομική βάση για αξιολόγηση των 
περιοδικών επικαιροποιημένων εκθέσεων για την ασφάλεια μόνο όταν τα σχετικά τεχνικά 
κριτήρια ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.
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Τροπολογία 43
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μειωμένο τέλος, όπως ορίζεται στο 
τμήμα Ι του παραρτήματος, ισχύει όσον 
αφορά τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 της 
οδηγίας 2001/83/EΚ και τα 
βοτανοθεραπευτικά φάρμακα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 30 
της οδηγίας 2001/83/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, δηλαδή τη 
δκαιοσύνη, την καταλληλότητα της σχέσης μεταξύ του έργου που επιτελείται και του είδους και 
του επιπέδου του τέλους και της αναλογικότητας αλλά και της απλότητας και της πρακτικότητας 
για την κατηγορία των ομοιοπαθητικών φαρμάκων, το τέλος για τις ΠΕΕΑ πρέπει γενικά να 
μειωθεί στο 10% του γενικού τέλους για τις ΠΕΕΑ.

Τροπολογία 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ποσό του τέλους καθορίζεται στο 
μέρος Ι του παραρτήματος.

2. Το ποσό του τέλους καθορίζεται στο 
μέρος Ι του παραρτήματος. Ο Οργανισμός 
προσδιορίζει 3 δέσμες αξιολογήσεων των 
ΠΕΕΑ που αντικατοπτρίζουν τον φόρτο 
εργασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι ανεπαρκές ένα ενιαίο τέλος αξιολόγησης των ΠΕΕΑ – εντελώς ανεξάρτητο από τον φόρτο 
εργασίας. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήταν σκόπιμο να κατηγοριοποιηθούν οι 
σχετικές δραστικές ουσίες σε τρεις δέσμες για αξιολόγηση των ΠΕΕΑ, ανάλογα με τον φόρτο 
εργασίας που απαιτείται για την αξιολόγηση – και με διαφοροποιημένα τέλη. Αυτή θα είναι μια 
καλά ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα, αφενός, σε μια απαιτούμενη τυποποιημένη μέθοδο 
και, αφετέρου, στην αποφυγή της άνισης μεταχείρισης.

Τροπολογία 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μόνο ένας κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας υπόκειται στην υποχρέωση 
να υποβάλλει περιοδική επικαιροποιημένη 
έκθεση για την ασφάλεια, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ο Οργανισμός εισπράττει το 
συνολικό ποσό του επιβαλλόμενου τέλους 
από τον εν λόγω κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας.

3. Όταν μόνο ένας κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας υπόκειται στην υποχρέωση 
να υποβάλλει περιοδική επικαιροποιημένη 
έκθεση για την ασφάλεια, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ο Οργανισμός εισπράττει το 
συνολικό ποσό του επιβαλλόμενου τέλους 
από τον εν λόγω κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας. Ωστόσο, σε περιπτώσεις 
αντίξοων συνθηκών, π.χ. για 
οικονομικούς λόγους που σχετίζονται με 
το εν λόγω προϊόν, ισχύει μέγιστο όριο 
τέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, έχει προγραμματιστεί ένα τέλος βάσει διαδικασίας για 
την αξιολόγηση των ΠΕΕΑ: 19.500 ευρώ ανά δραστική ουσία. Στις περιπτώσεις που 
επηρεάζεται μόνο ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας, το εν λόγω τέλος μπορεί να είναι 
αδικαιολόγητα υψηλό, ιδίως σε περιπτώσεις αντίξοων συνθηκών. Τέτοιες συνθήκες μπορεί να 
συντρέχουν, μεταξύ άλλων, όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών με το εν λόγω προϊόν είναι 
χαμηλός και οι επιπρόσθετες δαπάνες οδηγούν σε μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η άδεια κυκλοφορίας για οικονομικούς λόγους.

Τροπολογία 46
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Σπύρος Δανέλλης



PE523.004v01-00 28/67 AM\1009213EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μόνο ένας κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας υπόκειται στην υποχρέωση 
να υποβάλλει περιοδική επικαιροποιημένη 
έκθεση για την ασφάλεια, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ο Οργανισμός εισπράττει το 
συνολικό ποσό του επιβαλλόμενου τέλους 
από τον εν λόγω κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας.

3. Όταν μόνο ένας κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας υπόκειται στην υποχρέωση 
να υποβάλλει περιοδική επικαιροποιημένη 
έκθεση για την ασφάλεια, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ο Οργανισμός εισπράττει το 
συνολικό ποσό του επιβαλλόμενου τέλους 
από τον εν λόγω κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ο Οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στη 
διαπραγμάτευση μιας διευθέτησης 
προκειμένου να διευκολύνει την καταβολή 
του ισχύοντος τέλους από τον έναν αυτό 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη μπορεί, για παράδειγμα, να βοηθήσει παλιά φαρμακευτικά προϊόντα, τα 
οποίες σε πολλές περιπτώσεις παράγονται από έναν κάτοχο άδειας κυκλοφορίας και εφόσον ο 
εν λόγω κάτοχος παρέχει ενδείξεις ότι τα κέρδη από το συγκεκριμένο προϊόν δεν επαρκούν για 
την καταβολή των προαναφερθέντων τελών.

Τροπολογία 47
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας δεν μπορεί να προσδοκά 
οικονομικό όφελος όσον αφορά το τέλος 
και σε περίπτωση που:
α) υπάρχει δημόσιο συμφέρον στην 
κυκλοφορία του προϊόντος λόγω της 
θεραπευτικής ένδειξης ή 
β) η ομάδα-στόχος του προϊόντος είναι 
μικρή,
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το ποσό που καταβάλλεται μειώνεται 
κατόπιν αίτησης του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο τμήμα Ι 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του 
παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας που 
επιβαρύνονται με το τέλος σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο απαλλάσσονται από 
οιαδήποτε άλλα τέλη επιβάλλονται από 
αρμόδια αρχή για την υποβολή 
αξιολόγησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τελών για τροποποιήσεις 
που υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 107ζ 
της οδηγίας 2001/83/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις που είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης των ΠΕΕΑ πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της όλης διαδικασίας αξιολόγησης και να μην 
χρεώνονται επιπλέον σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν απαιτείται δεύτερη επιστημονική 
αξιολόγηση.

Τροπολογία 49
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός εισπράττει τέλος για τις 
μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 21α στοιχείο β) ή 
στο άρθρο 22α παράγραφος 1 στοιχείο α) 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και στο άρθρο 9 
παράγραφος 4 στοιχείο γβ) ή στο άρθρο 
10α παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για την 
αξιολόγηση των μελετών που 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 
107ιδ έως 107ιζ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
και το άρθρο 28β του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004.

1. Ο Οργανισμός εισπράττει τέλος για τις 
μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 21α στοιχείο β) ή 
στο άρθρο 22α παράγραφος 1 στοιχείο α) 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και στο άρθρο 9 
παράγραφος 4 στοιχείο γβ) ή στο άρθρο 
10α παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 που 
έχουν εκπονηθεί σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη για την αξιολόγηση των 
μελετών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με 
τα άρθρα 107ιδ έως 107ιζ της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ και το άρθρο 28β του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 107 Ν παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/EΚ, το οποίο προβλέπει 
εξαίρεση για μελέτες που εκπονούνται από ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία 50
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας δεν μπορεί να προσδοκά 
οικονομικό όφελος όσον αφορά το τέλος 
και σε περίπτωση που:
α) υπάρχει δημόσιο συμφέρον στην 
κυκλοφορία του προϊόντος λόγω της 
θεραπευτικής ένδειξης ή 
β) η ομάδα-στόχος του προϊόντος είναι 
μικρή,
 το ποσό που καταβάλλεται μειώνεται 
κατόπιν αίτησης του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΙ 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του 
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παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας που 
επιβαρύνονται με το τέλος βάσει του 
παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από 
οιαδήποτε άλλα τέλη επιβάλλονται από 
αρμόδια αρχή για την υποβολή μελετών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

6. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας που 
επιβαρύνονται με το τέλος βάσει του 
παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από 
οιαδήποτε άλλα τέλη επιβάλλονται από 
αρμόδια αρχή για την υποβολή μελετών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 
τελών για τροποποιήσεις που 
υποβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 107ιστ και την 
παράγραφο 2 του άρθρου 107ιζ της 
οδηγίας 2001/83/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις που είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης των ΠΕΕΑ πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της όλης διαδικασίας αξιολόγησης και να μην 
χρεώνονται επιπλέον σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν απαιτείται δεύτερη επιστημονική 
αξιολόγηση.

Τροπολογία 52
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος για την 
αξιολόγηση που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο διαδικασίας που κινήθηκε κατόπιν 

1. Ο Οργανισμός επιβάλλει τέλος για την 
αξιολόγηση που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο διαδικασίας που κινήθηκε κατόπιν 
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αξιολόγησης δεδομένων 
φαρμακοεπαγρύπνησης βάσει των άρθρων 
107θ έως 107ια της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο ή σύμφωνα με το άρθρο 
20 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004.

αξιολόγησης δεδομένων 
φαρμακοεπαγρύπνησης βάσει των άρθρων 
107θ έως 107ια της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. 
Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις 
διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή στο άρθρο 20 
παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 περιλαμβάνουν τη συμμετοχή 
του αιτούντος κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της ασφάλειας των φαρμάκων μέσω δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης 
αποτελεί επίσης δημόσια ευθύνη για την υγεία. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη συνεισφέρουν, 
μερικώς, οικονομικά. Μια τέτοια περιορισμένη συνδρομή εκ μέρους των κρατών μελών και της 
ΕΕ δεν πρέπει, ωστόσο, να αποτρέπει την αναφορά ενδείξεων και τις απαραίτητες παραπομπές. 
Επομένως, δεν απαιτείται η συμμετοχή ενός κράτους μέλους σε περιπτώσεις επειγουσών 
διαδικασιών της Ένωσης (που αναφέρονται στα άρθρα 107θ έως 107ια της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ).

Τροπολογία 53
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας δεν μπορεί να προσδοκά 
οικονομικό όφελος όσον αφορά το τέλος 
και σε περίπτωση που:
α) υπάρχει δημόσιο συμφέρον στην 
κυκλοφορία του προϊόντος λόγω της 
θεραπευτικής ένδειξης ή 
β) η ομάδα-στόχος του προϊόντος είναι 
μικρή,
το ποσό που καταβάλλεται μειώνεται 
κατόπιν αίτησης του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο τμήμα 
ΙΙΙ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του 
παραρτήματος.
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Or. en

Τροπολογία 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας που 
επιβαρύνονται με το τέλος σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο απαλλάσσονται από 
οιαδήποτε άλλα τέλη επιβάλλονται από 
αρμόδια αρχή για την υποβολή 
αξιολόγησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τελών για τροποποιήσεις 
που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρου 
34 παράγραφος 3 και το άρθρο 35 της 
οδηγίας 2001/83/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις που είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης των παραπομπών πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της όλης διαδικασίας αξιολόγησης και να μην 
χρεώνονται επιπλέον σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν απαιτείται δεύτερη επιστημονική 
αξιολόγηση.

Τροπολογία 55
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης που αφορούν 
συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, το άρθρο 25α, το 
άρθρο 26, το άρθρο 57 παράγραφος 1 
στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, την παρακολούθηση 

1. Για τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης που αφορούν 
συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, το άρθρο 25α, το 
άρθρο 26, το άρθρο 57 παράγραφος 1 
στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004, την παρακολούθηση 
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επιλεγμένης ιατρικής βιβλιογραφίας 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του εν λόγω 
κανονισμού, και την ανίχνευση ενδείξεων 
βάσει του άρθρου 28α του εν λόγω 
κανονισμού, ο Οργανισμός επιβάλλει 
ετησίως κατ’ αποκοπή τέλος, όπως αυτό 
καθορίζεται στο μέρος IV του 
παραρτήματος.

επιλεγμένης ιατρικής βιβλιογραφίας 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του εν λόγω 
κανονισμού, και την ανίχνευση ενδείξεων 
βάσει του άρθρου 28α του εν λόγω 
κανονισμού, ο Οργανισμός επιβάλλει 
εφάπαξ κατ’ αποκοπή τέλος, όπως αυτό 
καθορίζεται στο μέρος IV του 
παραρτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων δημιουργείται άπαξ. Στη συνέχεια, προβλέπεται έγκριση του νέου 
κανονισμού.

Τροπολογία 56
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας δεν μπορεί να προσδοκά 
οικονομικό όφελος όσον αφορά το τέλος 
και σε περίπτωση που:
α) υπάρχει δημόσιο συμφέρον στην 
κυκλοφορία του προϊόντος λόγω της 
θεραπευτικής ένδειξης ή 
β) η ομάδα-στόχος του προϊόντος είναι 
μικρή,
το ποσό που καταβάλλεται μειώνεται 
κατόπιν αίτησης του κατόχου άδειας 
κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο τμήμα 
ΙV παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του 
παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 57
Peter Liese
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Επιβάλλεται μειωμένο ετήσιο 
κατ’ αποκοπή τέλος, όπως ορίζεται στο 
μέρος IV του παραρτήματος, στα 
φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 
10α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, και στα 
εγκεκριμένα ομοιοπαθητικά και
βοτανοθεραπευτικά φάρμακα, όπως 
ορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο 1 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 1 
παράγραφος 30 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

5. Επιβάλλεται μειωμένο ετήσιο 
κατ’ αποκοπή τέλος, όπως ορίζεται στο 
μέρος IV του παραρτήματος, στα 
φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 
10α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, και στα 
εγκεκριμένα βοτανοθεραπευτικά φάρμακα, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
30 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Στα 
εγκεκριμένα ομοιοπαθητικά φάρμακα, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
5 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, δεν 
επιβάλλεται κατ’ αποκοπή τέλος.

Or. en

Justification

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

Τροπολογία 58
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Επιβάλλεται μειωμένο ετήσιο 
κατ’ αποκοπή τέλος, όπως ορίζεται στο 
μέρος IV του παραρτήματος, στα 
φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο 
άρθρο 10α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, και 
στα εγκεκριμένα ομοιοπαθητικά και 

5. Επιβάλλεται μειωμένο ετήσιο 
κατ’ αποκοπή τέλος, όπως ορίζεται στο 
μέρος IV του παραρτήματος, στα 
φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 10α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 
και στα εγκεκριμένα ομοιοπαθητικά και 
βοτανοθεραπευτικά φάρμακα, όπως 
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βοτανοθεραπευτικά φάρμακα, όπως 
ορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο 1 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 1
παράγραφος 30 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

ορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο 1 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 1 
παράγραφος 30 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της συστηματικής μείωσης του ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους για όλα τα γενόσημα 
φάρμακα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και, ως εκ τούτου, η εν λόγω μείωση πρέπει να 
απαλειφθεί.

Τροπολογία 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Επιβάλλεται μειωμένο ετήσιο 
κατ’ αποκοπή τέλος, όπως ορίζεται στο 
μέρος IV του παραρτήματος, στα 
φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 
10α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, και στα 
εγκεκριμένα ομοιοπαθητικά και 
βοτανοθεραπευτικά φάρμακα, όπως 
ορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο 1 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 1 
παράγραφος 30 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

5. Επιβάλλεται μειωμένο ετήσιο 
κατ’ αποκοπή τέλος, όπως ορίζεται στο 
μέρος IV του παραρτήματος, στα 
γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
και στα φαρμακευτικά προϊόντα που 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
σχετικά με την καθιερωμένη ιατρική 
χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 10α της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ, σε όλα τα προϊόντα 
που έχουν εγκριθεί στην Κοινότητα για 
τουλάχιστον 10 έτη και στα εγκεκριμένα 
ομοιοπαθητικά και βοτανοθεραπευτικά 
φάρμακα, όπως ορίζονται αντίστοιχα στο 
άρθρο 1 παράγραφος 5 και στο άρθρο 1 
παράγραφος 30 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, το μειωμένο ετήσιο τέλος πρέπει 
να επιβάλλεται σε προϊόντα με «καθιερωμένο προφίλ ασφάλειας».
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Τροπολογία 60
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Οργανισμός εισπράττει ετήσιο κατ’ 
αποκοπή τέλος εκδίδοντας τιμολόγια για 
τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας το 
αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους για το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος. Τα τέλη που 
οφείλονται βάσει του παρόντος άρθρου 
καταβάλλονται εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
του τιμολογίου από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας.

7. Ο Οργανισμός εισπράττει ετήσιο κατ’ 
αποκοπή τέλος εκδίδοντας τιμολόγια για 
τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας το 
αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους για το εν λόγω 
ημερολογιακό έτος. Τα τέλη που 
οφείλονται βάσει του παρόντος άρθρου 
καταβάλλονται εντός του χρονικού 
πλαισίου που καθορίζεται στην οδηγία 
2011/7/EΚ από την ημερομηνία 
παραλαβής του τιμολογίου από τον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας, ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μέσω ενός ανεξάρτητα 
συμφωνηθέντος χρονικού πλαισίου το 
οποίο αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης ανάμεσα στον 
Οργανισμό και τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρονική προθεσμία καταβολής του κατ’ αποκοπή τέλους από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας 
πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία 2011/7/EΚ, η οποία ορίζει 30 ημερολογιακές ημέρες ή 
60 ημερολογιακές ημέρες σε δικαιολογημένες εξαιρετικές περιστάσεις. Ωστόσο, πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον ευελιξία σε αυτήν τη διαδικασία εάν έχει γίνει διαπραγμάτευση 
για ανεξάρτητα συμφωνηθέν χρονικό πλαίσιο ανάμεσα στον Οργανισμό και τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις με τις ταμειακές τους ροές στο πλαίσιο 
του τρέχοντος οικονομικού κλίματος.

Τροπολογία 61
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας που 
ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση του 
ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 5 υποβάλλει 
δήλωση για τον σκοπό αυτό στον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός εφαρμόζει τη 
μείωση βάσει της εν λόγω δήλωσης, όταν 
πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
Όταν ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
προβαίνει στη δήλωση αυτή μετά την 
παραλαβή του τιμολογίου από τον 
Οργανισμό, η δήλωση πραγματοποιείται 
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή του εν λόγω τιμολογίου.

3. Κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας που 
ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση του 
ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 5 υποβάλλει 
δήλωση για τον σκοπό αυτό στον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός εφαρμόζει τη 
μείωση βάσει της εν λόγω δήλωσης, όταν 
πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
Όταν ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
προβαίνει στη δήλωση αυτή μετά την 
παραλαβή του τιμολογίου από τον 
Οργανισμό, η δήλωση πραγματοποιείται 
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή του εν λόγω τιμολογίου. Για 
τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
τρόπο διατύπωσης της εν λόγω δήλωσης 
από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας που 
ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση του 
ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 5 υποβάλλει 
δήλωση για τον σκοπό αυτό στον 
Οργανισμό. Ο Οργανισμός εφαρμόζει τη 
μείωση βάσει της εν λόγω δήλωσης, όταν 
πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
Όταν ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
προβαίνει στη δήλωση αυτή μετά την 
παραλαβή του τιμολογίου από τον 
Οργανισμό, η δήλωση πραγματοποιείται 
εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή του εν λόγω τιμολογίου.

3. Κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας που 
ισχυρίζεται ότι δικαιούται μείωση του 
ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 5 υποβάλλει 
δήλωση για τον σκοπό αυτό στον 
Οργανισμό· η Επιτροπή δημοσιεύει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
τρόπο διατύπωσης της εν λόγω δήλωσης 
από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. 
Ο Οργανισμός εφαρμόζει τη μείωση βάσει 
της εν λόγω δήλωσης, όταν πληρούνται οι 
απαιτούμενες προϋποθέσεις. Όταν ο 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας προβαίνει 
στη δήλωση αυτή μετά την παραλαβή του 
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τιμολογίου από τον Οργανισμό, η δήλωση 
πραγματοποιείται εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών από την παραλαβή του εν λόγω 
τιμολογίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η διαφάνεια, η Επιτροπή πρέπει να 
δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της υπεύθυνης δήλωσης 
από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας όταν ζητεί μείωση του ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους 
βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 5.

Τροπολογία 63
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει, ανά 
πάσα στιγμή, στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη μείωση των τελών ή 
για την απαλλαγή από τα τέλη. Στην 
περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας που ισχυρίζεται ή που 
ισχυρίστηκε ότι δικαιούται μείωση ή 
απαλλαγή βάσει του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στον Οργανισμό τα απαραίτητα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληροί τις 
σχετικές προϋποθέσεις.

4. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει, ανά 
πάσα στιγμή, στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη μείωση των τελών ή 
για την απαλλαγή από τα τέλη. Στην 
περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας που ισχυρίζεται ή που 
ισχυρίστηκε ότι δικαιούται μείωση ή 
απαλλαγή βάσει του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στον Οργανισμό τα απαραίτητα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληροί τις 
σχετικές προϋποθέσεις, προκειμένου ο 
τελευταίος να είναι σε θέση να 
επαληθεύσει ότι πληρούνται οι εν λόγω 
προϋποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας πρέπει να παρέχουν στον Οργανισμό όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία ότι δικαιούνται να διεκδικήσουν μείωση των τελών ή εξαίρεση από αυτά, ώστε ο 
τελευταίος να ελέγξει την ακρίβειά τους, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
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Τροπολογία 64
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει, ανά 
πάσα στιγμή, στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη μείωση των τελών ή 
για την απαλλαγή από τα τέλη. Στην 
περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας που ισχυρίζεται ή που 
ισχυρίστηκε ότι δικαιούται μείωση ή 
απαλλαγή βάσει του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στον Οργανισμό τα απαραίτητα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληροί τις 
σχετικές προϋποθέσεις.

4. Ο Οργανισμός δύναται να ζητήσει, ανά 
πάσα στιγμή, στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη μείωση των τελών ή 
για την απαλλαγή από τα τέλη. Στην 
περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας που ισχυρίζεται ή που 
ισχυρίστηκε ότι δικαιούται μείωση ή 
απαλλαγή βάσει του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλει στον Οργανισμό τα απαραίτητα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληροί τις 
σχετικές προϋποθέσεις εντός επτά 
ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή του αιτήματος του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστεί χρονική προθεσμία γι’ αυτήν τη διαδικασία.

Τροπολογία 65
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
που ισχυρίζεται ή ισχυρίστηκε ότι 
δικαιούται μείωση ή απαλλαγή από τέλη 
βάσει του παρόντος κανονισμού δεν 
μπορεί να αποδείξει ότι δικαιούται την εν 
λόγω μείωση ή απαλλαγή, το ποσό του 
τέλους που καθορίζεται στο παράρτημα 
προσαυξάνεται κατά 10% και ο 
Οργανισμός χρεώνει το πλήρες ποσό που 

5. Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
που ισχυρίζεται ή ισχυρίστηκε ότι 
δικαιούται μείωση ή απαλλαγή από τέλη 
βάσει του παρόντος κανονισμού δεν 
μπορεί να αποδείξει ότι δικαιούται την εν 
λόγω μείωση ή απαλλαγή, το ποσό του 
τέλους που καθορίζεται στο παράρτημα 
προσαυξάνεται κατά 20% και ο 
Οργανισμός χρεώνει το πλήρες ποσό που 
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προκύπτει ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
το υπόλοιπο του πλήρους οφειλόμενου 
ποσού που προκύπτει.

προκύπτει ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
το υπόλοιπο του πλήρους οφειλόμενου 
ποσού που προκύπτει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεκδίκηση της μείωσης ή της απαλλαγής από τέλη περιλαμβάνει τη διεξοδική έρευνα εκ 
μέρους του κατόχου άδειας κυκλοφορίας ότι προβλέπει τον λόγο για την εν λόγω μείωση ή 
απαλλαγή.

Τροπολογία 66
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
που ισχυρίζεται ή ισχυρίστηκε ότι 
δικαιούται μείωση ή απαλλαγή από τέλη 
βάσει του παρόντος κανονισμού δεν 
μπορεί να αποδείξει ότι δικαιούται την εν 
λόγω μείωση ή απαλλαγή, το ποσό του 
τέλους που καθορίζεται στο παράρτημα 
προσαυξάνεται κατά 10% και ο 
Οργανισμός χρεώνει το πλήρες ποσό που 
προκύπτει ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
το υπόλοιπο του πλήρους οφειλόμενου 
ποσού που προκύπτει.

5. Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
που ισχυρίζεται ή ισχυρίστηκε ότι 
δικαιούται μείωση ή απαλλαγή από τέλη 
βάσει του παρόντος κανονισμού δεν 
μπορεί να αποδείξει ότι δικαιούται την εν 
λόγω μείωση ή απαλλαγή, τότε 
επιβάλλεται το πλήρες ποσό του τέλους 
που καθορίζεται στο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αποτυχημένου αιτήματος για μείωση επί του διαδικαστικού τέλους, η 
προσαύξηση με το πρόστιμο θα είναι δυσανάλογα υψηλή – δυνητικά χιλάδες ευρώ για τις 
επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης ενός τόσο υψηλού προστίμου και επαρκεί η αναγωγή 
του στο αρχικό βασικό τέλος.

Τροπολογία 67
Michèle Rivasi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
που ισχυρίζεται ή ισχυρίστηκε ότι 
δικαιούται μείωση ή απαλλαγή από τέλη 
βάσει του παρόντος κανονισμού δεν 
μπορεί να αποδείξει ότι δικαιούται την εν 
λόγω μείωση ή απαλλαγή, το ποσό του 
τέλους που καθορίζεται στο παράρτημα 
προσαυξάνεται κατά 10% και ο 
Οργανισμός χρεώνει το πλήρες ποσό που 
προκύπτει ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
το υπόλοιπο του πλήρους οφειλόμενου 
ποσού που προκύπτει.

5. Όταν ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας 
που ισχυρίζεται ή ισχυρίστηκε ότι 
δικαιούται μείωση ή απαλλαγή από τέλη 
βάσει του παρόντος κανονισμού δεν 
μπορεί να αποδείξει ότι δικαιούται την εν 
λόγω μείωση ή απαλλαγή, το ποσό του 
τέλους που καθορίζεται στο παράρτημα 
προσαυξάνεται κατά 50% και ο 
Οργανισμός χρεώνει το πλήρες ποσό που 
προκύπτει ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
το υπόλοιπο του πλήρους οφειλόμενου 
ποσού που προκύπτει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου τα μέτρα κατά της υποβολής ανακριβών πληροφοριών να είναι αποτελεσματικά, 
πρέπει να είναι αυστηρά.

Τροπολογία 68
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει ένα 
μέλος της επιτροπής 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου το οποίο ενεργεί ως εισηγητής 
για την αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 4·

γ) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει ένα 
μέλος της επιτροπής 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου το οποίο ενεργεί ως εισηγητής ή 
συνεισηγητής για την αξιολόγηση των 
περιοδικών επικαιροποιημένων εκθέσεων 
για την ασφάλεια που αναφέρονται στο 
άρθρο 4·

Or. en
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Τροπολογία 69
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει 
αντιπρόσωπο στην ομάδα συντονισμού ο 
οποίος ενεργεί ως εισηγητής στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 4·

δ) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει 
αντιπρόσωπο στην ομάδα συντονισμού ο 
οποίος ενεργεί ως εισηγητής ή 
συνεισηγητής στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στο άρθρο 4·

Or. en

Τροπολογία 70
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει ένα 
μέλος της επιτροπής 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής 
για την αξιολόγηση των μετεγκριτικών 
μελετών ασφάλειας που αναφέρονται στο 
άρθρο 5·

ε) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει ένα 
μέλος της επιτροπής 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής ή 
συνεισηγητής για την αξιολόγηση των 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 71
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει ένα στ) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει ένα 
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μέλος της επιτροπής 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής 
για τις παραπομπές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6.

μέλος της επιτροπής 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής 
για τις παραπομπές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6. Στην περίπτωση αυτή, το(τα) 
κράτος(-η) μέλος(-η) που ζήτησε(-αν) την 
παραπομπή παρέχει(-ουν) όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις 
ενδείξεις, δεν επιλέγεται(-ονται) όμως ως 
εισηγητής(-ές) ή συνεισηγητής(-ές) για 
την εν λόγω παραπομπή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μόνοι λόγοι για παραπομπές είναι η ασφάλεια των 
ασθενών καθώς και ζητήματα που αφορούν την ποιότητα, την κατασκευή ή την 
αποτελεσματικότητα και να αποφευχθεί η εντύπωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, το(τα) 
κράτος(-η) μέλος(-η) που ζητεί(-ούν) τη συγκεκριμένη παραπομπή δεν θα επιλέγεται(-ονται) ως 
εισηγητής(-ές) ή συνεισηγητής(-ές) για τη συγκεκριμένη παραπομπή.

Τροπολογία 72
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει ένα 
μέλος της επιτροπής 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής 
για τις παραπομπές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6.

στ) εάν το κράτος μέλος έχει ορίσει ένα 
μέλος της επιτροπής 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου ο οποίος ενεργεί ως εισηγητής 
για τις παραπομπές που αναφέρονται στο 
άρθρο 6. Εάν ένα κράτος μέλος κινεί 
οικειοθελώς μια παραπομπή και ορίζεται 
εισηγητής ή συνεισηγητής, τότε λαμβάνει 
μόνο το 50% της αμοιβής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένα κράτος μέλος επιλέξει να κινήσει μια παραπομπή, μπορεί να οριστεί ως εισηγητής ή 
συνεισηγητής, όμως πρέπει να συμμετέχει οικονομικά στη δαπάνη της παραπομπής, 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων.
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Τροπολογία 73
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης 
— αξιολόγησης κινδύνου, ή η ομάδα 
συντονισμού αποφασίσει να ορίσει 
συνεισηγητή, η αμοιβή διαιρείται μεταξύ 
του εισηγητή και του συνεισηγητή.

Όταν η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης 
— αξιολόγησης κινδύνου, ή η ομάδα 
συντονισμού αποφασίσει να ορίσει 
συνεισηγητή, η αμοιβή διαιρείται μεταξύ 
του εισηγητή και του συνεισηγητή, βάσει 
σαφών και διαφανών τιμολογίων, τα 
οποία αναφέρουν με ακρίβεια τον αριθμό 
των ωρών εργασίας που αναλώθηκαν σε 
κάθε τμήμα της αξιολόγησης από τον 
εισηγητή και τους συνεισηγητές, καθώς 
και τις σχετικές δαπάνες. Ο αριθμός των 
ωρών εργασίας παρουσιάζεται με 
εύληπτο, δικαιολογημένο και αποδείξιμο 
τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομερείς δαπάνες για υπηρεσίες των εισηγητών και των συνεισηγητών δηλώνονται με 
σαφήνεια στα τιμολόγια που αποστέλλονται στον Οργανισμό.

Τροπολογία 74
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αμοιβή που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλεται μόνο αφότου 
διατεθεί στον Οργανισμό η τελική έκθεση 
αξιολόγησης για σύσταση που πρόκειται 
να εγκριθεί από την επιτροπή 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου.

3. Η αμοιβή που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλεται μόνο αφότου 
διατεθεί στον Οργανισμό η τελική έκθεση 
αξιολόγησης για σύσταση που πρόκειται 
να εγκριθεί από την επιτροπή 
φαρμακοεπαγρύπνησης — αξιολόγησης 
κινδύνου. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται 
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σε πλήρη και λειτουργική έκδοση, 
μεταφρασμένη στη γλώσσα εργασίας του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές και οι συνεισηγητές είναι υπεύθυνοι για την παράδοση της έκθεσης σε πλήρως 
μεταφρασμένη έκδοση στη γλώσσα εργασίας του Οργανισμού. Εάν οι εισηγητές και οι 
συνεισηγητές παραδώσουν έκθεση που έχει συνταχθεί μόνο στη γλώσσα τους, ή μια κακή 
μετάφραση αυτής, και εάν ο Οργανισμός, ως συνέπεια αυτού, υποχρεωθεί να επεξεργαστεί την 
εν λόγω μετάφραση, τότε το μερίδιο του τέλους πρέπει να είναι διαφορετικό.

Τροπολογία 75
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αμοιβή καταβάλλεται σύμφωνα με τη 
γραπτή σύμβαση που αναφέρεται στο 
άρθρο 62 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Τυχόν 
τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με την 
καταβολή αυτής της αμοιβής καλύπτονται 
από τον Οργανισμό.

5. Η αμοιβή καταβάλλεται σύμφωνα με τη 
γραπτή σύμβαση που αναφέρεται στο 
άρθρο 62 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και εντός 
του χρονικού πλαισίου που ορίζει η 
οδηγία 2011/7/EΚ. Τυχόν τραπεζικά έξοδα 
που σχετίζονται με την καταβολή αυτής 
της αμοιβής καλύπτονται από τον 
Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρονική προθεσμία πληρωμής του εισηγητή του κράτους μέλους από τον Οργανισμό πρέπει 
να είναι σύμφωνη με την οδηγία 2011/7/EΚ, η οποία ορίζει 30 ημερολογιακές ημέρες, ή 60 
ημερολογιακές ημέρες σε δικαιολογημένες εξαιρετικές περιστάσεις.

Τροπολογία 76
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο 
σκοπός της πληρωμής, ο Οργανισμός 
τάσσει προθεσμία μέχρι την οποία ο 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας πρέπει να 
τον γνωστοποιήσει εγγράφως. Εάν ο 
Οργανισμός δεν λάβει εμπρόθεσμη 
γνωστοποίηση σχετικά με τον σκοπό της 
πληρωμής, η πληρωμή θεωρείται άκυρη 
και το σχετικό ποσό επιστρέφεται στον 
κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

2. Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο 
σκοπός της πληρωμής και να 
γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Οργανισμό 
εντός 30 ημερών, η πληρωμή θεωρείται 
άκυρη και το σχετικό ποσό επιστρέφεται 
στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρονικές προθεσμίες για την παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τον σκοπό 
κάποιας συγκεκριμένης πληρωμής πρέπει ήδη να ορίζεται σαφώς στη νομοθεσία προκειμένου 
να αποφευχθεί περαιτέρω διοικητικός φόρτος για τον Οργανισμό.

Τροπολογία 77
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο Οργανισμός, όταν συντάσσει εκτίμηση 
των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών 
για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, 
περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τα έσοδα από τέλη που 
αφορούν δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Στις πληροφορίες 
αυτές γίνεται διάκριση μεταξύ του 
ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους και των 
τελών για κάθε διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α). Ο 
Οργανισμός παρέχει επίσης ειδικές 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έσοδα και τις δαπάνες του από 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης, 

Ο Οργανισμός, όταν συντάσσει εκτίμηση 
των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών 
για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, 
περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τα έσοδα από τέλη που 
αφορούν δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης, οι οποίες 
βασίζονται στον αριθμό των υποκείμενων 
σε τέλη καταχωρήσεων στη βάση 
δεδομένων. Ο Οργανισμός παρέχει επίσης 
ειδικές αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 
τα έσοδα και τις δαπάνες του από 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης, 
έτσι ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ του 
ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους και καθένα 
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έτσι ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ του 
ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους και καθένα 
από τα τέλη για τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α).

από τα τέλη για τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ακριβή πρόβλεψη του συνολικού προϋπολογισμού, είναι σκόπιμο να συνδέεται το 
μέγεθός του μόνο με το ετήσιο κατ’ αποκοπή τέλος. Αυτό δίνει επίσης τη δυνατότητα στους 
εισηγητές του κράτους μέλους να λαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος του ποσού των τελών για 
διαδικασίες.

Τροπολογία 78
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού παρέχει στην Επιτροπή και το
διοικητικό συμβούλιο, σε ετήσια βάση, 
πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές 
που μπορεί να επηρεάσουν τις δαπάνες που 
καλύπτονται από τα τέλη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η 
ανάλυση του κόστους που συνδέεται με το 
προηγούμενο έτος και των προβλέψεων για 
το επόμενο έτος. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού παρέχει 
επίσης στην Επιτροπή και το διοικητικό 
συμβούλιο μία φορά ετησίως πληροφορίες 
σχετικά με τις επιδόσεις που καθορίζονται 
στο μέρος V του παραρτήματος με βάση 
τους δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού παρέχει στην Επιτροπή, στο
διοικητικό συμβούλιο, στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο και στα κράτη μέλη, σε ετήσια 
βάση, πληροφορίες σχετικά με τους 
συντελεστές που μπορεί να επηρεάσουν τις 
δαπάνες που καλύπτονται από τα τέλη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η 
ανάλυση του κόστους που συνδέεται με το 
προηγούμενο έτος και των προβλέψεων για 
το επόμενο έτος. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού δημοσιεύει
επίσης αυτήν την επισκόπηση στην 
ετήσια δημόσια έκθεση του Οργανισμού. 
Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού παρέχει επίσης στην Επιτροπή 
και το διοικητικό συμβούλιο μία φορά 
ετησίως πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδόσεις που καθορίζονται στο μέρος V 
του παραρτήματος με βάση τους δείκτες 
επιδόσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η διαδικασία τελών να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και ειλικρίνεια, ώστε να 
προλαμβάνονται και να αμφισβητούνται οι οικονομικές παρατυπίες στους λογαριασμούς, και να 
παρέχεται βοήθεια στις επιχειρήσεις ώστε να προσφεύγουν κατά νόμιμων καταγγελιών σχετικά 
με υφιστάμενες δαπάνες ή να καταρτίζουν επιτυχή προϋπολογισμό για τυχόν μελλοντικές 
δαπάνες.

Τροπολογία 79
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού παρέχει στην Επιτροπή και το 
διοικητικό συμβούλιο, σε ετήσια βάση, 
πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές 
που μπορεί να επηρεάσουν τις δαπάνες που 
καλύπτονται από τα τέλη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η 
ανάλυση του κόστους που συνδέεται με το 
προηγούμενο έτος και των προβλέψεων για 
το επόμενο έτος. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού παρέχει 
επίσης στην Επιτροπή και το διοικητικό 
συμβούλιο μία φορά ετησίως πληροφορίες 
σχετικά με τις επιδόσεις που καθορίζονται 
στο μέρος V του παραρτήματος με βάση 
τους δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού παρέχει στην ετήσια έκθεση 
που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο και στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 65 παράγραφος 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, 
πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές 
που μπορεί να επηρεάσουν τις δαπάνες που 
καλύπτονται από τα τέλη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η 
ανάλυση του κόστους που συνδέεται με το 
προηγούμενο έτος και των προβλέψεων για 
το επόμενο έτος. Ο Οργανισμός 
δημοσιεύει επίσης αυτήν την επισκόπηση 
στην ετήσια δημόσια έκθεσή του. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού 
παρέχει επίσης στην Επιτροπή και το 
διοικητικό συμβούλιο μία φορά ετησίως 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που 
καθορίζονται στο μέρος V του 
παραρτήματος με βάση τους δείκτες 
επιδόσεων.

Or. en
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Τροπολογία 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού παρέχει στην Επιτροπή και το 
διοικητικό συμβούλιο, σε ετήσια βάση, 
πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές 
που μπορεί να επηρεάσουν τις δαπάνες που 
καλύπτονται από τα τέλη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η 
ανάλυση του κόστους που συνδέεται με το 
προηγούμενο έτος και των προβλέψεων για 
το επόμενο έτος. Ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού παρέχει 
επίσης στην Επιτροπή και το διοικητικό 
συμβούλιο μία φορά ετησίως πληροφορίες 
σχετικά με τις επιδόσεις που καθορίζονται 
στο μέρος V του παραρτήματος με βάση 
τους δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού παρέχει στην ετήσια έκθεση 
που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή, στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο και στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 65 παράγραφος 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, 
πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές 
που μπορεί να επηρεάσουν τις δαπάνες που 
καλύπτονται από τα τέλη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται η 
ανάλυση του κόστους που συνδέεται με το 
προηγούμενο έτος και των προβλέψεων για 
το επόμενο έτος. Ο Οργανισμός 
δημοσιεύει επίσης αυτήν την επισκόπηση 
στην ετήσια δημόσια έκθεσή του. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού 
παρέχει επίσης στην Επιτροπή και το 
διοικητικό συμβούλιο μία φορά ετησίως 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που 
καθορίζονται στο μέρος V του 
παραρτήματος με βάση τους δείκτες 
επιδόσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διαφαλιστεί διακριτή και διαφανής υποβολή οικονομικών εκθέσεων από 
τον ΕΜΑ.

Τροπολογία 81
Michèle Rivasi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με βάση την παρακολούθηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 η Επιτροπή 
δύναται, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, να 
προσαρμόζει τα ποσά των τελών και τα 
ποσά της αμοιβής των εισηγητών που 
προβλέπονται στο παράρτημα, σύμφωνα
με το άρθρο 16. Οι προσαρμογές αυτές 
τίθενται σε ισχύ την 1η Απριλίου μετά την 
έναρξη ισχύος της αντίστοιχης 
τροποποιητικής πράξης.

5. Με βάση την παρακολούθηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 η Επιτροπή 
δύναται, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, να 
προσαρμόζει τα ποσά των τελών και τα 
ποσά της αμοιβής των εισηγητών και των 
συνεισηγητών που προβλέπονται στο 
παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 16. Οι 
προσαρμογές αυτές τίθενται σε ισχύ την 1η 
Απριλίου μετά την έναρξη ισχύος της 
αντίστοιχης τροποποιητικής πράξης.

Or. en

Τροπολογία 82
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση των μερών I έως V του 
παραρτήματος.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
τροποποίηση των μερών I έως V του 
παραρτήματος, ώστε να ληφθούν υπόψη 
μόνο πληθωριστικές διακυμάνσεις. Η 
αύξηση ή η μείωση των τελών 
αποφασίζεται στο πλαίσιο της συνολικής 
αναθεώρησης του καθεστώτος τελών του 
Οργανισμού, η οποία έχει 
προγραμματιστεί για τις αρχές του 2015.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα εγκρίνει το 2015 πρόταση αναθεώρησης όλων των τελών που επιβάλλει ο 
Οργανισμός. Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει την κατάργηση του κανονισμού για τα 
τέλη και την ενσωμάτωση των τελών σε αυτό το νέο γενικό νομικό μέσο. Ως εκ τούτου, δεν θα 
υπάρξει ανάγκη για αλλαγή των τελών πριν από το 2015, με εξαίρεση την περίπτωση των 
πληθωριστικών διακυμάνσεων.
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Τροπολογία 83
Marina Yannakoudakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που 
αφορούν τα ποσά βασίζονται σε 
αξιολόγηση των δαπανών του Οργανισμού, 
καθώς και των δαπανών για τις 
αξιολογήσεις που εκπονούν οι εισηγητές, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, ή στην 
παρακολούθηση του ποσοστού 
πληθωρισμού που αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 4.

2. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που 
αφορούν τα ποσά βασίζονται σε διαφανή 
και ειλικρινή αξιολόγηση των δαπανών 
του Οργανισμού, καθώς και των δαπανών 
για τις αξιολογήσεις που εκπονούν οι 
εισηγητές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, 
ή στην παρακολούθηση του ποσοστού 
πληθωρισμού που αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 84
Alda Sousa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που 
αφορούν τα ποσά βασίζονται σε 
αξιολόγηση των δαπανών του Οργανισμού, 
καθώς και των δαπανών για τις 
αξιολογήσεις που εκπονούν οι εισηγητές, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, ή στην 
παρακολούθηση του ποσοστού 
πληθωρισμού που αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 4.

2. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που 
αφορούν τα ποσά βασίζονται σε διαφανή 
αξιολόγηση των δαπανών του Οργανισμού, 
καθώς και των δαπανών για τις 
αξιολογήσεις που εκπονούν οι εισηγητές, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, ή στην 
παρακολούθηση του ποσοστού 
πληθωρισμού που αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που 
αφορούν τα ποσά βασίζονται σε 
αξιολόγηση των δαπανών του Οργανισμού, 
καθώς και των δαπανών για τις 
αξιολογήσεις που εκπονούν οι εισηγητές, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, ή στην 
παρακολούθηση του ποσοστού 
πληθωρισμού που αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 4.

2. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που 
αφορούν τα ποσά βασίζονται σε διαφανή 
αξιολόγηση των δαπανών του Οργανισμού, 
καθώς και των δαπανών για τις 
αξιολογήσεις που εκπονούν οι εισηγητές, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, ή στην 
παρακολούθηση του ποσοστού 
πληθωρισμού που αναφέρεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 86
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την περίοδο έγκρισης του παρόντος 
κανονισμού, ο αριθμός των υποκείμενων 
σε τέλος μονάδων που χρησιμοποιείται 
ως βάση για τους υπολογισμούς είναι 
[…].

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας και ευληψίας, ο αριθμός των υποκείμενων σε τέλος μονάδων που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τελών πρέπει να καθορίζεται απευθείας στο κείμενο 
του κανονισμού.

Τροπολογία 87
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ετήσιο κατ’ αποκοπή τέλος που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 και στο μέρος IV 
του παραρτήματος θα τεθεί σε ισχύ μόνο 
έξι μήνες αφού ο Οργανισμός κηρύξει την 
Eudravigilance πλήρως λειτουργική, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 2 
τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να επιτελεί όλες τις δραστηριότητες που καλύπτονται 
από το ετήσιο κατ’ αποκοπή τέλος, όπως αναφέρονται στη νομοθεσία. Για να γίνει κάτι τέτοιο, 
πρέπει η βάση δεδομένων Eudravigilance να είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμη και να λειτουργεί 
κανονικά, προτού ο Οργανισμός εισπράξει το εν λόγω τέλος.

Τροπολογία 88
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος Ι - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το τέλος που επιβάλλεται για την 
αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια είναι 19.500 ευρώ ανά 
διαδικασία. Η αντίστοιχη αμοιβή του 
εισηγητή είναι 13.100 ευρώ.

1. Το τέλος που επιβάλλεται για την 
αξιολόγηση των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια είναι 19.500 ευρώ ανά 
διαδικασία. Η αντίστοιχη αμοιβή του 
εισηγητή είναι 13.100 ευρώ και η 
αντίστοιχη αμοιβή του συνεισηγητή είναι 
1.500 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών για την αξιολόγηση των ΠΕΕΑ διεξάγεται από τον 
εισηγητή, όμως πρέπει να αμείβεται και το έργο του συνεισηγητή.
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Τροπολογία 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος I – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
παράγραφος 2, ισχύουν τα ακόλουθα 
τέλη:
) κατηγορία 1: 100% του εφαρμοστέου 
ποσού·
ii) κατηγορία 2: 50% του εφαρμοστέου 
ποσού·
iii) κατηγορία 3: 10% του εφαρμοστέου 
ποσού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανεπαρκές ένα ενιαίο τέλος αξιολόγησης των ΠΕΕΑ – εντελώς ανεξάρτητο από τον φόρτο 
εργασίας. Έως έναν συγκεκριμένο βαθμό, είναι θεμιτή η εφαρμογή μιας τυποποιημένης μεθόδου 
για τον υπολογισμό των τελών. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήταν σκόπιμο να 
κατηγοριοποιηθούν οι σχετικές δραστικές ουσίες σε τρεις δέσμες για αξιολόγηση των ΠΕΕΑ, 
ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που απαιτείται για την αξιολόγηση – και με διαφοροποιημένα 
τέλη.

Τροπολογία 90
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος I – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας ή 
καταχώρησης ομοιοπαθητικών ή 
βοτανοθεραπευτικών φαρμάκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1α 
καταβάλλουν το 10% του ποσού που 
ορίζεται στην παράγραφο 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, δηλαδή τη 
δκαιοσύνη, την καταλληλότητα της σχέσης μεταξύ του έργου που επιτελείται και του είδους και 
του επιπέδου του τέλους και της αναλογικότητας αλλά και της απλότητας και της πρακτικότητας 
για την κατηγορία των ομοιοπαθητικών φαρμάκων, το τέλος για τις ΠΕΕΑ πρέπει γενικά να 
μειωθεί στο 10% του γενικού τέλους για τις ΠΕΕΑ.

Τροπολογία 91
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος Ι - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
παράγραφος 5, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις καταβάλλουν το 60 % του 
εφαρμοστέου ποσού.

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταβάλλουν το 
60 % του εφαρμοστέου ποσού.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας καταβάλλουν το 60% 
του εφαρμοστέου ποσού.

Or. en

Τροπολογία 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος I – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
παράγραφος 3, σε περιπτώσεις αντίξοων 
συνθηκών, ο σχετικός κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας καταβάλλει μέγιστο τέλος 
που αντιστοιχεί στο 40% του 
εφαρμοστέου ποσού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, έχει προγραμματιστεί ένα τέλος βάσει διαδικασίας για 
την αξιολόγηση των ΠΕΕΑ: 19.500 ευρώ ανά δραστική ουσία. Στις περιπτώσεις που 
επηρεάζεται μόνο ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας, το εν λόγω τέλος μπορεί να είναι 
αδικαιολόγητα υψηλό, ιδίως σε περιπτώσεις αντίξοων συνθηκών. Τέτοιες συνθήκες μπορεί να 
συντρέχουν, μεταξύ άλλων, όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών με το εν λόγω προϊόν είναι 
χαμηλός και οι επιπρόσθετες δαπάνες οδηγούν σε μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η άδεια κυκλοφορίας για οικονομικούς λόγους.

Τροπολογία 93
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος Ι - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 10% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

4. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 20% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεκδίκηση της μείωσης ή της απαλλαγής από τέλη περιλαμβάνει τη διεξοδική έρευνα εκ 
μέρους του κατόχου άδειας κυκλοφορίας ότι προβλέπει τον λόγο για την εν λόγω μείωση ή 
απαλλαγή.

Τροπολογία 94
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος Ι - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 

4. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
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αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 10% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 50% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 95
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος ΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το τέλος που επιβάλλεται για την 
αξιολόγηση μετεγκριτικής μελέτης για την 
ασφάλεια είναι 43.000 ευρώ. Η αντίστοιχη 
αμοιβή του εισηγητή είναι 18.200 ευρώ.

1. Το τέλος που επιβάλλεται για την 
αξιολόγηση μετεγκριτικής μελέτης για την 
ασφάλεια είναι 43.000 ευρώ. Η αντίστοιχη 
αμοιβή του εισηγητή είναι 30.000 ευρώ
και η αντίστοιχη αμοιβή του συνεισηγητή 
είναι 10.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των ΠΕΕΑ συνεπάγεται μεγάλο φόρτο εργασίας, επομένως η αρμόδια εθνική 
αρχή που αναλαμβάνει την εισήγηση καθώς και ο συνεισηγητής πρέπει να λάβουν και αυτοί ένα 
μέρος του τέλους για το έργο που επιτελούν.

Τροπολογία 96
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος ΙΙ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 
παράγραφος 4, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις καταβάλλουν το 60% του 
εφαρμοστέου ποσού.

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταβάλλουν το 
60% του εφαρμοστέου ποσού.
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Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας καταβάλλουν το 60% 
του εφαρμοστέου ποσού.

Or. en

Τροπολογία 97
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος ΙΙ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 10% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

4. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 20% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεκδίκηση της μείωσης ή της απαλλαγής από τέλη περιλαμβάνει τη διεξοδική έρευνα εκ 
μέρους του κατόχου άδειας κυκλοφορίας ότι προβλέπει τον λόγο για την εν λόγω μείωση ή 
απαλλαγή.

Τροπολογία 98
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος ΙΙ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 

4. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
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στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 10% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 50% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 99
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το τέλος για την αξιολόγηση της 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ανέρχεται σε 168.600 ευρώ. 
Η αντίστοιχη αμοιβή του εισηγητή είναι
45.100 ευρώ.

1. Το τέλος για την αξιολόγηση της 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ανέρχεται σε [...] όταν 
εμπλέκονται μία ή δύο δραστικές ουσίες. 
Το τέλος αυτό αυξάνεται κατά [...] ευρώ 
για κάθε επιπλέον δραστική ουσία που 
εμπλέκεται στη διαδικασία. Η αντίστοιχη 
αμοιβή του εισηγητή και του συνεισηγητή 
ανέρχεται στο 50% επί του συνολικού 
τέλους που εισπράττεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισηγητές και οι συνεισηγητές των κρατών μελών πρέπει να αμείβονται δίκαια, προκειμένου 
να τους δοθούν κίνητρα να εργαστούν εθελοντικά στον τομέα της διαχείρισης των παραπομπών.

Τροπολογία 100
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το τέλος για την αξιολόγηση της 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ανέρχεται σε 168.600 ευρώ. 

1. Το τέλος για την αξιολόγηση της 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ανέρχεται σε 168.600 ευρώ. 
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Η αντίστοιχη αμοιβή του εισηγητή είναι 
45.100 ευρώ.

Η αντίστοιχη αμοιβή του εισηγητή είναι 
70.000 ευρώ και η αντίστοιχη αμοιβή του 
συνεισηγητή είναι 70.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση της παραπομπής ασφάλειας συνεπάγεται μεγάλο φόρτο εργασίας: περίπου 500-
800 ώρες εργασίας αξιολόγησης ανά εισηγητή και ανά συνεισηγητή.

Τροπολογία 101
Linda McAvan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το τέλος για την αξιολόγηση της 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ανέρχεται σε 168.600 ευρώ. 
Η αντίστοιχη αμοιβή του εισηγητή είναι 
45.100 ευρώ.

1. Το τέλος για την αξιολόγηση της 
διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ανέρχεται σε 168.600 ευρώ 
όταν εμπλέκονται μία ή δύο δραστικές 
ουσίες. Το τέλος αυτό αυξάνεται κατά 
15% για κάθε επιπλέον δραστική ουσία 
που εμπλέκεται στη διαδικασία.
Η αντίστοιχη αμοιβή του εισηγητή και του 
(των) συνεισηγητή(-ών) είναι 78.400
ευρώ. Η αμοιβή αυτή αυξάνεται κατά 
15% για κάθε επιπλέον δραστική ουσία 
που αξιολογείται.

Or. en

Justification

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.
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Τροπολογία 102
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος III – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το ποσό του εν λόγω τέλους θα πρέπει 
να κατανέμεται μεταξύ του δημόσιου 
προϋπολογισμού που διατίθεται για τα 
νέα καθήκοντα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης και του μεριδίου 
που πρέπει να καταβάλει ο κάτοχος 
άδειας κυκλοφορίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω νέα καθήκοντα της φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να μπορούν να 
χρηματοδοτούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, 
της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας των αξιολογήσεων.

Τροπολογία 103
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 
παράγραφος 5, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις καταβάλλουν το 60% του 
εφαρμοστέου ποσού.

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 
παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταβάλλουν το 
60% του εφαρμοστέου ποσού.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας καταβάλλουν το 60% 
του εφαρμοστέου ποσού.

Or. en

Τροπολογία 104
Marina Yannakoudakis
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος ΙΙΙ – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) στη συνέχεια, με εφαρμογή της μείωσης 
βάσει της παραγράφου 2 του μέρους ΙΙ του 
παρόντος παραρτήματος και της 
απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, κατά περίπτωση.

ii) στη συνέχεια, με εφαρμογή της μείωσης 
βάσει της παραγράφου 2 του μέρους ΙΙΙ
του παρόντος παραρτήματος και της 
απαλλαγής που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 3, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος ΙΙ της αρχικής πρότασης της Επιτροπής αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 
σχετικά με τις μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας. Ενώ το μέρος ΙΙΙ αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 5 που είναι το σωστό άρθρο για το μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος σχετικά με τις 
παραπομπές.

Τροπολογία 105
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος III – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 10% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 20% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεκδίκηση της μείωσης ή της απαλλαγής από τέλη περιλαμβάνει τη διεξοδική έρευνα εκ 
μέρους του κατόχου άδειας κυκλοφορίας ότι προβλέπει τον λόγο για την εν λόγω μείωση ή 
απαλλαγή.
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Τροπολογία 106
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος III – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 10% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
μειώσεις και απαλλαγές, προσαρμόζεται 
αναλόγως η αμοιβή του εισηγητή. Στην 
περίπτωση που ο Οργανισμός εισπράξει 
στη συνέχεια το σύνολο του οφειλόμενου 
ποσού, συμπεριλαμβανομένης της 
προσαύξησης του 50% που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 5, η αμοιβή του 
εισηγητή προσαρμόζεται αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 107
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος IV – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ετήσιο κατ’ αποκοπή τέλος 
ανέρχεται στα 60 ευρώ ανά υποκείμενη σε 
τέλος μονάδα.

1. Το ετήσιο κατ’ αποκοπή τέλος 
ανέρχεται στα ΧΧ ευρώ ανά υποκείμενη σε 
τέλος μονάδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Να αναπροσαρμοστεί μετά την τελική συμφωνία για τις μειώσεις και τις απαλλαγές.

Τροπολογία 108
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος IV – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 4, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις καταβάλλουν το 60% του 
εφαρμοστέου ποσού.

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταβάλλουν το 
60% του εφαρμοστέου ποσού.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας καταβάλλουν το 60% 
του εφαρμοστέου ποσού.

Or. en

Τροπολογία 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος IV – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 5 καταβάλλουν το 80% του 
ποσού που επιβάλλεται στις υποκείμενες 
σε τέλη μονάδες που αντιστοιχούν στα εν 
λόγω φάρμακα.

3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων (εκτός των εγκεκριμένων 
ομοιοπαθητικών φαρμάκων) που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 
καταβάλλουν το 80% του ποσού που 
επιβάλλεται στις υποκείμενες σε τέλη 
μονάδες που αντιστοιχούν στα εν λόγω 
φάρμακα. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
για ομοιοπαθητικά φάρμακα 
καταβάλλουν το ποσοστό που αντιστοιχεί 
στις υπηρεσίες ΤΠ που εφαρμόζονται 
στην υποκείμενη σε τέλος μονάδα που 
αντιστοιχεί στα εν λόγω προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα εγκεκριμένα ομοιοπαθητικά φάρμακα, από τις υπηρεσίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα αριθ. 4 του κανονισμού («Άλλα έξοδα του Οργανισμού σχετικά με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση»), ισχύουν μόνο οι υπηρεσίες ΤΠ για τη δημιουργία και συντήρηση της 
βάσης δεδομένων. Είναι αναγκαίο να αναφέρεται αναλυτικά το είδος των εξόδων, επειδή δεν 
υπάρχουν άλλες υπηρεσίες που να παρέχονται έναντι κατ’ αποκοπή τέλους.



PE523.004v01-00 66/67 AM\1009213EL.doc

EL

Τροπολογία 110
Alojz Peterle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος IV – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 5 καταβάλλουν το 80% του 
ποσού που επιβάλλεται στις υποκείμενες 
σε τέλη μονάδες που αντιστοιχούν στα εν 
λόγω φάρμακα.

3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων (εκτός των εγκεκριμένων 
ομοιοπαθητικών φαρμάκων) που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 
καταβάλλουν το 80% του ποσού που 
επιβάλλεται στις υποκείμενες σε τέλη 
μονάδες που αντιστοιχούν στα εν λόγω 
φάρμακα. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
για ομοιοπαθητικά φάρμακα 
καταβάλλουν το ποσοστό που αντιστοιχεί 
στις υπηρεσίες ΤΠ που εφαρμόζονται 
στην υποκείμενη σε τέλος μονάδα που 
αντιστοιχεί στα εν λόγω προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 111
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος IV – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 5 καταβάλλουν το 80% του 
ποσού που επιβάλλεται στις υποκείμενες 
σε τέλη μονάδες που αντιστοιχούν στα εν 
λόγω φάρμακα.

3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 5 καταβάλλουν το 50% του 
ποσού που επιβάλλεται στις υποκείμενες 
σε τέλη μονάδες που αντιστοιχούν στα εν 
λόγω φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φάρμακα με καθιερωμένη χρήση διαθέτουν γνωστό προφίλ ασφάλειας και πρέπει να 
επωφελούνται από μια μείωση της τάξης του 50% επί του ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους.
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Τροπολογία 112
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – μέρος IV – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 5 καταβάλλουν το 80 % του 
ποσού που επιβάλλεται στις υποκείμενες 
σε τέλη μονάδες που αντιστοιχούν στα εν 
λόγω φάρμακα.

3. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων που αναφέρονται στο άρθρο 
10α της οδηγίας 2001/83/EΚ
καταβάλλουν το 80% του ποσού που 
επιβάλλεται στις υποκείμενες σε τέλη 
μονάδες που αντιστοιχούν στα εν λόγω 
φάρμακα. Οι κάτοχοι άδειας 
κυκλοφορίας για εγκεκριμένα 
ομοιοπαθητικά και βοτανοθεραπευτικά 
φάρμακα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 5 και στο άρθρο 1 
παράγραφος 30 αντιστοίχως της οδηγίας 
2001/83/EΚ, καταβάλλουν το 25% του 
ποσού που επιβάλλεται στις υποκείμενες 
σε τέλη μονάδες που αντιστοιχούν στα εν 
λόγω φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση της τάξης του 75% για τα εγκεκριμένα ομοιοπαθητικά και βοτανοθεραπευτικά 
φάρμακα συνάδει με την ήδη ισχύουσα μείωση του ετήσιου κατ’ αποκοπή τέλους για τα 
γενόσημα φάρμακα που έχουν εγκριθεί μέσω κεντρικής διαδικασίας. Καθώς υπάρχει τάση για 
όλο και περισσότερες εγκρίσεις γενόσημων φαρμάκων μέσω κεντρικής διαδικασίας, κάτι που 
δεν ισχύει αντιστοίχως για τα ομοιοπαθητικά και τα βοτανοθεραπευτικά φάρμακα, τα τελευταία 
δεν πρέπει να βρεθούν στο μέλλον σε εμπορικά μειονεκτική θέση εξαιτίας των τελών 
φαρμακοεπαγρύπνησης.


