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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις των 
διαφορών στην εσωτερική αγορά, τα 
εθνικά μέτρα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 
διαδικαστικές απαιτήσεις που παρέχουν τη 
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εξακριβώνουν ότι τα εν λόγω μέτρα δεν 
αποτελούν ποσοτικούς περιορισμούς των 
εισαγωγών ή των εξαγωγών ή μέτρα 
ισοδύναμου αποτελέσματος. Ωστόσο, οι εν 
λόγω απαιτήσεις δεν επηρεάζουν τις 
πολιτικές των κρατών μελών οι οποίες, για 
τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων, 
στηρίζονται κυρίως στον ελεύθερο 
ανταγωνισμό. Επίσης, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζουν τις εθνικές πολιτικές σχετικά 
με τον καθορισμό των τιμών και τον 
προσδιορισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, παρά μόνο στο 
βαθμό που είναι απαραίτητο για λόγους 
διαφάνειας κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας καθώς και για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(6) Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις των 
διαφορών στην εσωτερική αγορά, τα 
εθνικά μέτρα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 
διαδικαστικές απαιτήσεις που παρέχουν τη 
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εξακριβώνουν ότι τα εν λόγω μέτρα δεν 
αποτελούν ποσοτικούς περιορισμούς των 
εισαγωγών ή των εξαγωγών ή μέτρα 
ισοδύναμου αποτελέσματος. Οι 
απαιτήσεις αυτές αποβλέπουν επίσης 
στην εξασφάλιση μεγαλύτερης 
προβλεψιμότητας και ασφάλειας του 
δικαίου σε παραγωγούς φαρμακευτικών 
προϊόντων και συμβάλλουν στην 
ενθάρρυνση της έρευνας και στην 
κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων στην 
αγορά προς όφελος των ασθενών.
Ωστόσο, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν 
επηρεάζουν τις πολιτικές των κρατών 
μελών οι οποίες, για τον καθορισμό των 
τιμών των φαρμάκων, στηρίζονται κυρίως 
στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Επίσης, δεν 
θα πρέπει να επηρεάζουν τις εθνικές 
πολιτικές σχετικά με τον καθορισμό των 
τιμών και τον προσδιορισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, παρά 
μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για 
λόγους διαφάνειας κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας καθώς και για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας της 
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εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Προκειμένου να διευκολύνεται η 
συμμόρφωση με τις προθεσμίες αυτές, 
μπορεί να είναι σκόπιμο για τους 
αιτούντες να ξεκινούν διαδικασίες για 
έγκριση τιμών ή για τη συμπερίληψη 
φαρμάκου στα ασφαλιστικά συστήματα 
υγείας ήδη πριν από την επίσημη 
χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Προς 
το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν 
να παρέχουν στους αιτούντες τη 
δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μόλις 
εκδοθεί θετική γνώμη, σχετικά με την 
υπόθεση, από την Επιτροπή Φαρμάκων 
για Ανθρώπινη Χρήση ή την εθνική αρχή 
που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Στις εν 
λόγω περιπτώσεις, οι προθεσμίες πρέπει 
να αρχίσουν να υπολογίζονται από την 
επίσημη παραλαβή της άδειας 
κυκλοφορίας. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα μέσα δικαστικής προστασίας που 
διατίθενται στα κράτη μέλη έχουν 
διαδραματίσει περιορισμένο ρόλο όσον 

(13) Τα μέσα δικαστικής προστασίας που 
διατίθενται στα κράτη μέλη έχουν 
διαδραματίσει περιορισμένο ρόλο όσον 
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αφορά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες λόγω των συχνά 
μακροχρόνιων διαδικασιών στα εθνικά 
δικαστήρια, οι οποίες αποτρέπουν τις 
θιγόμενες επιχειρήσεις από την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. Συνεπώς, είναι αναγκαίοι 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον 
έλεγχο και την επιβολή της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες για τις αποφάσεις 
τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών.

αφορά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες λόγω των συχνά 
μακροχρόνιων διαδικασιών στα εθνικά 
δικαστήρια, οι οποίες αποτρέπουν τις 
θιγόμενες επιχειρήσεις από την προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. Συνεπώς, είναι αναγκαίοι 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον 
έλεγχο και την επιβολή της συμμόρφωσης 
με τις προθεσμίες για τις αποφάσεις 
τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών.
Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
ορίζουν φορέα, ο οποίος μπορεί ήδη να 
υπάρχει, στον οποίο ανατίθεται η 
αρμοδιότητα να επιβάλλει τα μέσα 
προστασίας που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

(14) Η ποιότητα, η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοϊσοδυναμίας 
των γενόσημων φαρμάκων με το προϊόν 
αναφοράς, ελέγχονται στο πλαίσιο των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών τιμολόγησης και επιστροφής, 
τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, συνεπώς, να 
επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίζεται η άδεια κυκλοφορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Παρομοίως, στην περίπτωση των 
ορφανών φαρμάκων, τα κράτη μέλη δεν 
θα επαναξιολογούν τα κριτήρια για τον 
χαρακτηρισμό ως φαρμάκων ορφανών, 
συμπεριλαμβανομένου του ουσιαστικού 
οφέλους. Ωστόσο, εάν απαιτείται για την 
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απόφαση τιμολόγησης και επιστροφής 
δαπανών, μεταξύ άλλων, για την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας·ή για 
σκοπούς φαρμακοοικονομικής 
αξιολόγησης, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη δεδομένα σχετικά με 
την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας»: 
αξιολόγηση της σχετικής 
αποτελεσματικότητας ή της 
βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
χρησιμότητας του φαρμάκου σε σύγκριση 
με άλλες τεχνολογίες υγείας που
χρησιμοποιούνται για την αγωγή της 
συγκεκριμένης πάθησης.

(5) «αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας»: 
αξιολόγηση των ιατρικών, κοινωνικών, 
οικονομικών και δεοντολογικών θεμάτων 
που σχετίζονται με τη χρήση της
τεχνολογίας της υγείας με συστηματικό, 
διαφανή, αμερόληπτο και άρτιο τρόπο. 
Στόχος της είναι να ενισχύει τον 
καθορισμό ασφαλών και 
αποτελεσματικών πολιτικών στον τομέα 
της υγείας που έχουν στο στόχαστρό τους, 
τους ασθενείς και επιδιώκουν την 
επίτευξη βέλτιστης αξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία
πρέπει να εναρμονίζεται με τον ορισμό που υιοθετούν εθνικές υπηρεσίες αξιολόγησης της
τεχνολογίας υγείας που συνεργάζονται στο πλαίσιο του δικτύου αξιολόγησης της τεχνολογίας 
υγείας της ΕΕ. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την έγκριση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης 
να παρέχουν τη δυνατότητα σε κατόχους 
άδειας κυκλοφορίας να υποβάλλουν τις εν 
λόγω αιτήσεις μόλις εκδοθεί η σχετική 
γνώμη από την Επιτροπή Φαρμάκων για 
Ανθρώπινη Χρήση που έχει θεσπιστεί από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 ή την 
αρμόδια εθνική αρχή. Οι αρμόδιες αρχές 
παρέχουν στον αιτούντα επίσημο 
αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης εντός 
10 ημερών .

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, θα ήταν σκόπιμο
να υπάρχει σαφώς καθορισμένη προθεσμία για την αναγνώριση της παραλαβής. Στόχος είναι 
να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις για την αναγνώριση της παραλαβής. Προκειμένου να
διευκολύνονται τα κράτη μέλη να τηρούν τις προθεσμίες, μπορεί να είναι σκόπιμο να
υποβάλλονται οι αιτήσεις σε προγενέστερο στάδιο, αμέσως μετά από θετική γνώμη της
Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση ή μόλις εκδοθεί θετική γνώμη από την εθνική
αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με την τιμή η οποία 
μπορεί να χρεώνεται για το εν λόγω 
φάρμακο λαμβάνεται και κοινοποιείται 
στον αιτούντα εντός 60 ημερών από την 
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παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος της σχετικής άδειας κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν 
καθοριστεί στο οικείο κράτος μέλος. 
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

παραλαβή αίτησης που υποβάλλει ο 
κάτοχος ή, όποτε ενδείκνυται, από την 
επίσημη παραλαβή της άδειας 
κυκλοφορίας, της σχετικής άδειας 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που έχουν καθοριστεί στο οικείο κράτος 
μέλος. Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα 
για τα οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε 15 ημέρες, υπό 
την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου 
αναφοράς έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολύνονται τα κράτη μέλη να τηρούν τις προθεσμίες, μπορεί να είναι
σκόπιμο να υποβάλλονται οι αιτήσεις σε προγενέστερο στάδιο, αμέσως μετά από θετική γνώμη
της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση ή μόλις εκδοθεί η θετική γνώμη από την
εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.
Ωστόσο, στις εν λόγω περιπτώσεις οι προθεσμίες αρχίζουν να υπολογίζονται μόνον μετά την 
επίσημη παραλαβή της άδειας κυκλοφορίας, πράγμα που θα εξασφάλιζε στις εθνικές αρχές 
περαιτέρω χρονικά περιθώρια για την διεκπεραίωση της αίτησης. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον 
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν εντός 10 
ημερών στον αιτούντα τις πρόσθετες 
λεπτομερείς πληροφορίες που απαιτούνται 
και λαμβάνουν την τελική τους απόφαση 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή αυτών 
των πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
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διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η εν λόγω 
προθεσμία μειώνεται σε κάθε περίπτωση 
σε 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
τιμή του φαρμάκου αναφοράς έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη δεν 
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες οι 
οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, θα ήταν σκόπιμο
να υπάρχει σαφώς καθορισμένη προθεσμία για την αναγνώριση της παραλαβής. Στόχος είναι
να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις για την αναγνώριση της παραλαβής.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την αύξηση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποβολή αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την αύξηση της τιμής του 
προϊόντος να είναι δυνατή ανά πάσα 
στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στον 
αιτούντα επίσημο αποδεικτικό παραλαβής 
της αίτησης εντός 10 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, θα ήταν σκόπιμο
να υπάρχει σαφώς καθορισμένη προθεσμία για την αναγνώριση της παραλαβής. Στόχος είναι 
να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις για την αναγνώριση της παραλαβής.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερώς 
τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα 
που πρέπει να υποβάλει ο αιτών.

4. Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερώς
και δημοσιεύουν σε κατάλληλο έντυπο τα 
πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα 
που πρέπει να υποβάλει ο αιτών.

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
δεν απαιτούνται ρητώς από την εθνική 
νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Ο αιτών παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
επαρκείς πληροφορίες, στις οποίες 
περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάπτυξη των 
γεγονότων που έχουν μεσολαβήσει μετά 
τον τελευταίο καθορισμό της τιμής του 
φαρμάκου, οι οποίες, κατά τη γνώμη του, 
δικαιολογούν την αιτούμενη αύξηση της 
τιμής. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται 
προς υποστήριξη της αίτησης είναι 
ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν στον αιτούντα εντός 10 
ημερών τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Τα κράτη μέλη 
δεν ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες 
οι οποίες δεν απαιτούνται ρητώς από την 
εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να δημοσιεύονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη και τα έγγραφα που απαιτούνται για την έγκριση αύξησης τιμής πρέπει να δημοσιεύονται 
σε κατάλληλο έντυπο καθώς και τα κριτήρια για την έγκριση της τιμής. Προκειμένου να
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει σαφώς
καθορισμένη προθεσμία για την αναγνώριση της παραλαβής. Στόχος είναι να αποφεύγονται
άσκοπες καθυστερήσεις για την αναγνώριση της παραλαβής.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους επιβάλουν καθήλωση 
ή μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων ή 
ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων, το εν 
λόγω κράτος μέλος δημοσιοποιεί τους 
λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή 
με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα 
κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης κατά 
περίπτωση μιας αιτιολόγησης των 
κατηγοριών προϊόντων που υπόκεινται 
στην καθήλωση ή μείωση τιμών.

1. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους επιβάλουν καθήλωση 
ή μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων ή 
ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων, το εν 
λόγω κράτος μέλος δημοσιοποιεί τους 
λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή 
με βάση αντικειμενικά και επαληθεύσιμα 
κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης κατά 
περίπτωση μιας αιτιολόγησης των 
κατηγοριών προϊόντων που υπόκεινται 
στην καθήλωση ή μείωση τιμών.

Επιπλέον, το εν λόγω κράτος μέλος 
διεξαγάγει επανεξέταση, τουλάχιστον μια 
φορά τον χρόνο προκειμένου να 
επιβεβαιώσει εάν και κατά πόσον οι 
μακροοικονομικές συνθήκες 
δικαιολογούν τη συνεχιζόμενη καθήλωση 
τιμών σε αμετάβλητα επίπεδα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, θα ήταν σκόπιμο
να υπάρχει σαφώς καθορισμένη προθεσμία για την αναγνώριση της παραλαβής. Στόχος είναι 
να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις για την αναγνώριση της παραλαβής.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 
να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Η αίτηση περιλαμβάνει 
επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Τα 

2. Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν 
να ζητήσουν παρέκκλιση από την 
καθήλωση ή τη μείωση των τιμών αν 
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που την 
αιτιολογούν. Η αίτηση περιλαμβάνει 
επαρκή περιγραφή των λόγων αυτών. Τα 
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κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υποβολή 
αιτήσεων παρέκκλισης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να είναι δυνατή ανά 
πάσα στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης.

κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η υποβολή 
αιτήσεων παρέκκλισης από τον κάτοχο 
άδειας κυκλοφορίας να είναι δυνατή ανά 
πάσα στιγμή. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν 
στον αιτούντα επίσημο αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης εντός 10 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, θα ήταν σκόπιμο
να υπάρχει σαφώς καθορισμένη προθεσμία για την αναγνώριση της παραλαβής. Στόχος είναι 
να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις για την αναγνώριση της παραλαβής.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν αμέσως στον αιτούντα τις 
πρόσθετες λεπτομερείς πληροφορίες που 
απαιτούνται και λαμβάνουν την τελική 
τους απόφαση εντός 60 ημερών από την 
παραλαβή αυτών των πρόσθετων 
πληροφοριών.  Αν χορηγηθεί παρέκκλιση, 
οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμέσως 
ανακοίνωση για την επιτρεπόμενη αύξηση 
της τιμής.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τις 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 λαμβάνεται αιτιολογημένη 
απόφαση και κοινοποιείται στον αιτούντα 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης. . Αν οι πληροφορίες που 
παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης 
είναι ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές 
γνωστοποιούν στον αιτούντα εντός 10 
ημερών τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Αν χορηγηθεί 
παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιεύουν αμέσως ανακοίνωση για την 
επιτρεπόμενη αύξηση της τιμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, θα ήταν σκόπιμο
να υπάρχει σαφώς καθορισμένη προθεσμία για την αναγνώριση της παραλαβής. Στόχος είναι 
να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις για την αναγνώριση της παραλαβής.



PA\911144EL.doc 13/21 PE494.638v02-00

EL

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Αν το 
δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας 
περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα ή 
κατηγορίες κάλυψης, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να υποβάλει 
αίτηση για την κάλυψη του κόστους του 
προϊόντος του στο πλαίσιο του συστήματος 
ή της κατηγορίας της επιλογής του. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγμή η υποβολή 
αίτησης από τον κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας για την κάλυψη του κόστους 
ενός φαρμάκου στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να παρέχουν τη 
δυνατότητα σε κατόχους άδειας 
κυκλοφορίας να υποβάλλουν τις εν λόγω 
αιτήσεις μόλις εκδοθεί η σχετική γνώμη 
από την Επιτροπή Φαρμάκων για 
Ανθρώπινη Χρήση που έχει θεσπιστεί από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 ή την 
αρμόδια εθνική αρχή. Αν το δημόσιο 
σύστημα ασφάλισης υγείας περιλαμβάνει 
περισσότερα συστήματα ή κατηγορίες 
κάλυψης, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας έχει δικαίωμα να υποβάλει 
αίτηση για την κάλυψη του κόστους του 
προϊόντος του στο πλαίσιο του συστήματος 
ή της κατηγορίας της επιλογής του. Οι 
αρμόδιες αρχές παρέχουν στον αιτούντα 
επίσημο αποδεικτικό παραλαβής της 
αίτησης εντός 10 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, θα ήταν σκόπιμο
να υπάρχει σαφώς καθορισμένη προθεσμία για την αναγνώριση της παραλαβής. Στόχος να
αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις για την αναγνώριση της παραλαβής. Προκειμένου να
διευκολύνονται τα κράτη μέλη να τηρούν τις προθεσμίες, μπορεί να είναι σκόπιμο να
υποβάλλονται οι αιτήσεις σε προγενέστερο στάδιο, αμέσως μετά από θετική γνώμη της
Επιτροπής Φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ή μόλις εκδοθεί η θετική γνώμη από την εθνική
αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
απόφαση σχετικά με αίτηση για την 
κάλυψη του κόστους ενός φαρμάκου στο 
πλαίσιο του δημόσιου συστήματος 
ασφάλισης υγείας, την οποία έχει υποβάλει 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο 
οικείο κράτος μέλος, λαμβάνεται και 
κοινοποιείται στον αιτούντα εντός 60 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης ή, 
όποτε ενδείκνυται, από την επίσημη 
παραλαβή της άδειας κυκλοφορίας,
Ωστόσο, όσον αφορά τα φάρμακα για τα 
οποία τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολύνονται τα κράτη μέλη να τηρούν τις προθεσμίες, μπορεί να είναι
σκόπιμο να υποβάλλονται οι αιτήσεις σε προγενέστερο στάδιο, αμέσως μετά από θετική γνώμη
της Επιτροπής Φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ή μόλις εκδοθεί η θετική γνώμη από την
εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. 
Ωστόσο, στις εν λόγω περιπτώσεις οι προθεσμίες αρχίζουν να υπολογίζονται μόνον μετά την 
επίσημη παραλαβή της άδειας κυκλοφορίας, πράγμα που θα εξασφάλιζε στις εθνικές αρχές 
περαιτέρω χρονικά περιθώρια για την διεκπεραίωση της αίτησης
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν αμέσως
στον αιτούντα τις πρόσθετες λεπτομερείς 
πληροφορίες που απαιτούνται και 
λαμβάνουν την τελική τους απόφαση εντός 
60 ημερών από την παραλαβή αυτών των 
πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, όσον
αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας ως μέρος της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η 
προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη δεν ζητούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

5. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται προς 
υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκείς, 
οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν στον 
αιτούντα εντός 10 ημερών τις πρόσθετες 
λεπτομερείς πληροφορίες που απαιτούνται 
και λαμβάνουν την τελική τους απόφαση 
εντός 60 ημερών από την παραλαβή αυτών 
των πρόσθετων πληροφοριών. Ωστόσο, 
όσον αφορά τα φάρμακα για τα οποία τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν την 
αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ως 
μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
η προθεσμία είναι 90 ημέρες. Όσον αφορά 
τα γενόσημα φάρμακα, η προθεσμία αυτή 
είναι 15 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι 
το κόστος του φαρμάκου αναφοράς 
καλύπτεται ήδη στο πλαίσιο του δημόσιου 
συστήματος ασφάλισης υγείας. Τα κράτη 
μέλη δεν ζητούν συμπληρωματικές 
πληροφορίες οι οποίες δεν απαιτούνται 
ρητώς από την εθνική νομοθεσία ή τις 
διοικητικές κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, θα ήταν σκόπιμο
να υπάρχει σαφώς καθορισμένη προθεσμία για την αναγνώριση της παραλαβής. Στόχος είναι 
να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις για την αναγνώριση της παραλαβής.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας 
έννομης προστασίας τα κράτη μέλη 

2. Για τους σκοπούς της διαδικασίας 
έννομης προστασίας τα κράτη μέλη 
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ορίζουν ένα όργανο και το εξουσιοδοτούν: ορίζουν ένα όργανο και το εξουσιοδοτούν:
(α) να λαμβάνει το συντομότερο δυνατόν 
και με τη διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων, προσωρινά μέτρα για να 
επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να 
αποτραπεί η πρόκληση περαιτέρω ζημίας 
των σχετικών συμφερόντων·

(α) να λαμβάνει το συντομότερο δυνατόν 
και με τη διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων, προσωρινά μέτρα για να 
επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να 
αποτραπεί η πρόκληση περαιτέρω ζημίας 
των σχετικών συμφερόντων·

(β) να χορηγεί αποζημίωση στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον ζητά 
αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια αρχή 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·

(β) να χορηγεί αποζημίωση στον αιτούντα 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
προθεσμίες του άρθρου 7, εφόσον ζητά 
αποζημίωση, εκτός αν η αρμόδια αρχή 
αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
καθυστέρηση αυτή·

(γ) να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
υπολογιζόμενη ανά ημέρα της 
καθυστέρησης.
Για τους σκοπούς του στοιχείου γ), η 
χρηματική ποινή υπολογίζεται βάσει της 
σοβαρότητας της παράβασης, της 
διάρκειάς της και της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί ότι η ποινή λειτουργεί 
αποτρεπτικά για άλλες παραβάσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι μπορεί να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να παροτρύνουν τις εθνικές αρχές 
τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών να τηρούν τις προθεσμίες, οι χρηματικές ποινές μπορεί 
να έχουν επίσης παράλληλο δυσμενή αντίκτυπο και συγκεκριμένα το γεγονός ότι οι αρχές 
μπορούν να προτιμούν να απορρίπτουν την αίτηση παρά να διατρέχουν τον κίνδυνο να 
καταβάλλουν τις εν λόγω ποινές. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται 
όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα με 
σκοπό τον έλεγχο ή την προώθηση της 
συνταγογράφησης συγκεκριμένων 
επονομαζόμενων φαρμάκων.

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται 
όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα με 
σκοπό τον έλεγχο ή την προώθηση της 
συνταγογράφησης συγκεκριμένων 
επονομαζόμενων φαρμάκων ή κατηγορίας 
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φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια πρέπει επίσης να διέπει τα μέτρα που προορίζονται για την προώθηση της
συνταγογράφησης κατηγοριών φαρμάκων και όχι μόνο της συνταγογράφησης συγκεκριμένων
επονομαζόμενων φαρμάκων. 

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας,
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή της 
βιοϊσοδυναμίας του φαρμάκου.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων τιμολόγησης 
και επιστροφής δαπανών, τα κράτη μέλη 
δεν επαναξιολογούν τα στοιχεία στα οποία 
βασίστηκε η άδεια κυκλοφορίας,
συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας, της 
ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας ή, 
όποτε ενδείκνυται, της βιοϊσοδυναμίας του 
φαρμάκου ή των κριτηρίων για τον 
καθορισμό ενός φαρμάκου ως ορφανού.

Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν αποτρέπει 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα 
στοιχεία που έχουν προκύψει στη 
διαδικασία χορήγησης άδειας 
πληροφορίας για αξιολόγηση τεχνολογίας 
της υγείας ή για σκοπούς 
φαρμακοοικονομικής αξιολόγησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της διάταξης αυτής είναι να αποφεύγονται καθυστερήσεις στη διαδικασία λόγω
επαναξιολόγησης των ίδιων στοιχείων που έχουν ήδη αξιολογηθεί στη διαδικασία χορήγησης
άδειας κυκλοφορίας. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν
πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και να βασίζουν σε αυτά τις αποφάσεις τιμολόγησης και
επιστροφής δαπανών.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 
λάβουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το 
προτεινόμενο σχέδιο μέτρου καθώς και την 
αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
μέτρο.

1. Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να 
λάβουν ή να τροποποιήσουν οποιοδήποτε 
μέτρο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το 
προτεινόμενο σχέδιο μέτρου καθώς και την 
αιτιολόγηση στην οποία βασίζεται το 
μέτρο και την ημερομηνία που 
προβλέπεται για τελική έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να κοινοποιούν στην Επιτροπή ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να μπορεί η Επιτροπή να υποβάλει τυχόν
παρατηρήσεις πριν από την τελική έγκριση. 

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου εντός τριών 
μηνών.

4. Η Επιτροπή δύναται να στείλει τις 
παρατηρήσεις της στο κράτος μέλος που 
κοινοποίησε το σχέδιο μέτρου πριν από 
την τελική έγκριση εκ μέρους του 
κράτους μέλους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, ιδίως 
αν αυτές υποδεικνύουν ότι το σχέδιο 
μέτρου ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστο με 
το δίκαιο της Ένωσης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού από το οικείο κράτος μέλος, ιδίως 
αν αυτές υποδεικνύουν ότι το σχέδιο 
μέτρου ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστο με 
το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διευκρίνιση ότι η δυνατότητα της Επιτροπής να διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά
με το σχέδιο μέτρου δεν αναστέλλει τη διαδικασία σε εθνικό επίπεδο, πράγμα που θα
προκαλούσε άσκοπες καθυστερήσεις. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν το οικείο κράτος μέλος υιοθετήσει 
οριστικά το σχέδιο μέτρου, κοινοποιεί το 
τελικό κείμενο στην Επιτροπή χωρίς 
καθυστέρηση. Αν έχουν διατυπωθεί 
παρατηρήσεις από την Επιτροπή 
σύμφωνα με την παράγραφο 4, η 
κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από 
έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια των 
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν.

5. Όταν το οικείο κράτος μέλος υιοθετήσει 
οριστικά το σχέδιο μέτρου, κοινοποιεί το 
τελικό κείμενο στην Επιτροπή χωρίς 
καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να απλουστευθεί η διαδικασία κοινοποίησης ούτως ώστε να είναι
λιγότερο οχληρή για τα κράτη μέλη. Τούτο ωστόσο δεν θα αποτρέπει την Επιτροπή από το να
ζητεί από τις εθνικές αρχές να παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες όταν υπάρχουν υπόνοιες
για μη συμβατότητα με την νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, η συστηματική υποβολή εκθέσεων εκ
μέρους του οικείου κράτους μέλους θα μπορούσε να συνεπάγεται υπερβολική διοικητική
επιβάρυνση για τις εθνικές αρχές, πράγμα που πρέπει να αποφευχθεί. 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Ιανουαρίου […] [να 
παρεμβληθεί ημερομηνία –το έτος που 
ακολουθεί την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο 
εδάφιο], και στη συνέχεια έως την 31η 

1. Έως την 1 Ιουλίου […] [να παρεμβληθεί 
ημερομηνία –το έτος που ακολουθεί την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο], και στη 
συνέχεια έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, 
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Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε 
έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή και δημοσιεύουν σε κατάλληλο 
έντυπο λεπτομερή έκθεση η οποία παρέχει 
τις ακόλουθες πληροφορίες:

τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
και δημοσιεύουν σε κατάλληλο έντυπο 
λεπτομερή έκθεση η οποία παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τον αριθμό των αιτήσεων που έλαβαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 7 το 
προηγούμενο έτος·

(α) τον αριθμό των αιτήσεων που έλαβαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 7 το 
προηγούμενο έτος·

(β) το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε 
για την έκδοση της απόφασης για καθεμία 
από τις αιτήσεις που έλαβαν σύμφωνα με 
τα άρθρα 3, 4 και 7·

(β) το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε 
για την έκδοση της απόφασης για καθεμία 
από τις αιτήσεις που έλαβαν σύμφωνα με 
τα άρθρα 3, 4 και 7·

(γ) ανάλυση των βασικών λόγων τυχόν 
καθυστερήσεων καθώς και των 
συστάσεων για τον συντονισμό των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων με τις 
προθεσμίες που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία.

(γ) ανάλυση των βασικών λόγων τυχόν 
καθυστερήσεων .

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ετήσια έκθεση πρέπει να επαρκεί για να λαμβάνει η Επιτροπή τα σχετικά δεδομένα. Ως
προθεσμία πρέπει να τεθεί η 1η Ιουλίου ώστε να επιτρέπεται η υποβολή επαρκούς αριθμού
αιτήσεων σύμφωνα με τις νέες εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο ούτως ώστε να περιλαμβάνει η πρώτη έκθεση επαρκή στοιχεία. Οι συστάσεις για 
την εναρμόνιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων με τις προθεσμίες της οδηγίας πρέπει να 
διατυπωθούν είτε από την Επιτροπή είτε από ανεξάρτητο φορέα, όχι όμως από τις εθνικές 
αρχές. 

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε έξι μήνες
έκθεση για τις πληροφορίες που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο
έκθεση για τις πληροφορίες που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή θα ήταν πιο χρήσιμη δεδομένου ότι θα
μπορούσε να εκπονείται με βάση ευρύτερο φάσμα στοιχείων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη
στις εκθέσεις τους. Πρόκειται για εναρμόνιση με την προηγούμενη τροπολογία για ετήσιες
εθνικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή προθεσμιών. 


