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Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

(δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ζηνηρεία α) θαη γ). 

(δ) 10 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ζηνηρεία α) θαη γ). 

Or. en 

Αιηιολόγηζη 

Η ηροπολογία έτει ζηότο να μειώζει ηη διάρκεια ηης προζηαζίας ηοσ ηετνικού θακέλοσ 

κηηνιαηρικών θαρμάκφν, προκειμένοσ να επιηρέυει ηην πρόζβαζη γενοζήμφν ζηην αγορά και 

να καηαζηήζει έηζι περιζζόηερο διαθέζιμα και προζιηά (έλεγτος ηιμών) ηα κηηνιαηρικά 

θάρμακα ζηην ΕΕ. 
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COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 35 – παράγραθος 1 

 

 

Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

1. Όηαλ εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

ελ ιόγω άξζξν παξαηείλεηαη θαηά 1 έηνο 

γηα θάζε επηπιένλ είδνο-ζηόρν, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ε ηξνπνπνίεζε έρεη 

ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ 3 έηε πξηλ από ηε 

ιήμε ηεο πεξηόδνπ πξνζηαζίαο πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 

ζηνηρείν α).  

1. Όηαλ εγθξίλεηαη ε πξώηε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο 

είδε ή εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 34 παξαηείλεηαη θαηά 1 έηνο γηα 

θάζε επηπιένλ είδνο-ζηόρν ζηνπο αξρηθνύο 

θαθέινπο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 

ηξνπνπνίεζε έρεη ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ 

3 έηε πξηλ από ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ 

πξνζηαζίαο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 34 

παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α). Οη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

επέθηαζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

δεκνζηνπνηνύληαη.  

Or. en 

Αιηιολόγηζη 

Η ηροπολογία έτει ζηότο να μειώζει ηη διάρκεια ηης προζηαζίας ηοσ ηετνικού θακέλοσ 

κηηνιαηρικών θαρμάκφν, προκειμένοσ να επιηρέυει ηην πρόζβαζη γενοζήμφν ζηην αγορά και 

να καηαζηήζει έηζι περιζζόηερο διαθέζιμα και προζιηά (έλεγτος ηιμών) ηα κηηνιαηρικά 

θάρμακα ζηην ΕΕ. 
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COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 35 – παράγραθος 2 

 

 

Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

2. Όηαλ εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 34 παξαηείλεηαη θαηά 4 έηε. 

2. Όηαλ εγθξίλεηαη ε πξώηε άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο 

είδε ή εγθξίλεηαη κηα ηξνπνπνίεζε 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 65 κε ηελ νπνία 

γίλεηαη επέθηαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ζε άιιν είδνο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 34 παξαηείλεηαη θαηά 2 έηε, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ε ηξνπνπνίεζε έρεη 

ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε πξηλ από 

ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ πξνζηαζίαο πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 34. Οη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

επέθηαζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο 

δεκνζηνπνηνύληαη.  

Or. en 

Αιηιολόγηζη 

Η ηροπολογία έτει ζηότο να μειώζει ηη διάρκεια ηης προζηαζίας ηοσ ηετνικού θακέλοσ 

κηηνιαηρικών θαρμάκφν, προκειμένοσ να επιηρέυει ηην πρόζβαζη γενοζήμφν ζηην αγορά και 

να καηαζηήζει έηζι περιζζόηερο διαθέζιμα και προζιηά (έλεγτος ηιμών) ηα κηηνιαηρικά 

θάρμακα ζηην ΕΕ. 
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Άρθρο 35 – παράγραθος 3 

 

 

Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

3. Σε πεξίπηωζε παξάηαζεο ιόγω 

ηξνπνπνηήζεωλ ή λέωλ αδεηώλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα άδεηα θπθινθνξίαο, ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο πξώηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο καδί κε ηπρόλ πξόζζεηεο 

πεξηόδνπο πξνζηαζίαο («ζπλνιηθή 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνύ 

θαθέινπ») δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 18 

έηε.  

3. Σε πεξίπηωζε παξάηαζεο ιόγω 

ηξνπνπνηήζεωλ ή λέωλ αδεηώλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα άδεηα θπθινθνξίαο, ε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηεο πξώηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο καδί κε ηπρόλ πξόζζεηεο 

πεξηόδνπο πξνζηαζίαο («ζπλνιηθή 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνύ 

θαθέινπ») δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 14 

έηε γηα πξνϊόληα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 34 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), β) 

θαη δ). 

Or. en 

Αιηιολόγηζη 

Η ηροπολογία έτει ζηότο να μειώζει ηη διάρκεια ηης προζηαζίας ηοσ ηετνικού θακέλοσ 

κηηνιαηρικών θαρμάκφν, προκειμένοσ να επιηρέυει ηην πρόζβαζη γενοζήμφν ζηην αγορά και 

να καηαζηήζει έηζι περιζζόηερο διαθέζιμα και προζιηά (έλεγτος ηιμών) ηα κηηνιαηρικά 

θάρμακα ζηην ΕΕ. 
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Άρθρο 108 – παράγραθος 1 

 

 

Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

1. Τα πξόζωπα πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαζέηνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα ζύκθωλα 

κε ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 κπνξνύλ 

λα πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

κέζω ππεξεζηώλ ηεο θνηλωλίαο ηωλ 

πιεξνθνξηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 

98/34/ΕΚ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζωπα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Έλωζε, ππό 

ηνλ όξν όηη ηα θάξκαθα απηά 

ζπκκνξθώλνληαη κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνύ. 

1. Τα πξόζωπα πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαζέηνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα ζύκθωλα 

κε ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 κπνξνύλ 

λα πξνζθέξνπλ κόλν θηεληαηξηθά 

θάξκαθα γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ε 

ππνβνιή θηεληαηξηθήο ζπληαγήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 29 κέζω 

ππεξεζηώλ ηεο θνηλωλίαο ηωλ 

πιεξνθνξηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 

98/34/ΕΚ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζωπα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Έλωζε, ππό 

ηνλ όξν όηη: 

Or. en 

Αιηιολόγηζη 

Η ηροπολογία έτει ζηότο ηην απαγόρεσζη ηης πώληζης μέζφ Διαδικηύοσ κηηνιαηρικών 

θαρμάκφν για ηα οποία απαιηείηαι η σποβολή κηηνιαηρικής ζσνηαγής, για λόγοσς αζθάλειας και 

για πρακηικούς λόγοσς. 

 

 


