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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 297/95 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων
(COM(2005)0106 – C6-0137/2005 – 2005/0023(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0106)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) της 10ης 
Φεβρουαρίου 20052, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει 
(C6-0137/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
(A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Α (νέα)

(4α)Με στόχο την τήρηση της αρχής της 
αναλογικότητας, τα φαρμακευτικά 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
2 ΕΕ L 35 της 15.2.1995, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την Επιτροπή 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 494/2003 (ΕΕ L 73 της 19.3.2003, σελ. 6).
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προϊόντα στα οποία οι ενεργές ουσίες 
είναι καθιερωμένες στην ιατρική 
πρακτική στην Κοινότητα τουλάχιστον 
κατά την τελευταία δεκαετία, 
επωφελούνται μειωμένων ετησίων τελών.

Αιτιολόγηση

Τα ετήσια τέλη στοχεύουν στην κάλυψη των δαπανών παρακολούθησης των υπαρχόντων 
φαρμακευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων τα ενεργά 
συστατικά είναι γνωστά, ο φόρτος εργασίας για τον έλεγχό τους είναι μειωμένος σε σχέση με 
ένα εντελώς νέο χημικό προϊόν.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 (Β ΙΙ)

Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (β), εδάφιο 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/95)

Μειωμένο τέλος 90.000 ευρώ εφαρμόζεται 
στις αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκου σύμφωνα με τα άρθρα 10 
παράγραφοι 1 και 3, και 10γ της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**. Το 
εν λόγω τέλος καλύπτει μία και μόνη 
δοσολογία που συνδέεται με μία 
φαρμακοτεχνική μορφή και μία 
παρουσίαση.

Μειωμένο τέλος 90.000 ευρώ εφαρμόζεται 
στις αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκου σύμφωνα με τα άρθρα 10 
παράγραφοι 1 και 3, 10α και 10γ της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**. Το 
εν λόγω τέλος καλύπτει μία και μόνη 
δοσολογία που συνδέεται με μία 
φαρμακοτεχνική μορφή και μία 
παρουσίαση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
όταν αποδεικνύεται η ανάγκη αυξημένου 
φόρτου εργασίας για την αξιολόγηση της 
αίτησης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με 
το άρθρο 10α της Οδηγίας 2001/837/ΕΚ, 
μπορεί να επιβληθεί τέλος έως 232.000 
ευρώ, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2).

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα πρόταση προβλέπει πλήρες τέλος 232.000 ευρώ για την υποβολή πλήρους φακέλου. 
Η εργασία που απαιτείται για την αξιολόγηση ενός προϊόντος περιέχοντος μία εντελώς νέα 
χημική ουσία σε σχέση με ένα προϊόν που περιέχει μια  καθιερωμένη ουσία (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 10α της Οδηγίας 2004/27/ΕΚ που τροποποιεί την Οδηγία 2001/83/ΕΚ) διαφέρει 
σημαντικά . Για να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, μειωμένο τέλος 90.000 ευρώ θα πρέπει 
να επιβάλλεται στις βιβλιογραφικές αιτήσεις, εκτός εάν υπάρχει αποδεδειγμένος λόγος για την 
επιβολή ανώτερου τέλους.
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Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7

ΆΡθρο 8, παράγραφος 2 (Κανονισμός ΕΚ) αριθ. 297/95)

Επιβάλλεται τέλος επιστημονικών 
υπηρεσιών στην περίπτωση αίτησης για 
παροχή επιστημονικών συμβουλών ή 
γνωμοδότησης από επιστημονική 
επιτροπή, που δεν καλύπτεται από τα 
άρθρα 3 έως 7 ή από το άρθρο 8 
παράγραφος 1. Περιλαμβάνεται 
οποιαδήποτε αξιολόγηση παραδοσιακών 
φυτικών φαρμάκων, οποιαδήποτε 
γνωμοδότηση για φάρμακα που 
χορηγούνται για φιλανθρωπικούς λόγους, 
οποιαδήποτε διαβούλευση για βοηθητικές 
ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγώγων αίματος, που είναι 
ενσωματωμένες σε ιατρικές συσκευές, ή 
οποιαδήποτε αξιολόγηση κύριων αρχείων 
πλάσματος και κύριων αρχείων αντιγόνου 
εμβολίου.

Επιβάλλεται τέλος επιστημονικών 
υπηρεσιών στην περίπτωση αίτησης για 
παροχή επιστημονικών συμβουλών ή 
γνωμοδότησης από επιστημονική 
επιτροπή, που δεν καλύπτεται από τα 
άρθρα 3 έως 7 ή από το άρθρο 8 
παράγραφος 1. Περιλαμβάνεται  
οποιαδήποτε γνωμοδότηση για φάρμακα 
που χορηγούνται για φιλανθρωπικούς 
λόγους, οποιαδήποτε διαβούλευση για 
βοηθητικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων 
των παραγώγων αίματος, που είναι 
ενσωματωμένες σε ιατρικές συσκευές, ή 
οποιαδήποτε αξιολόγηση κύριων αρχείων 
πλάσματος και κύριων αρχείων αντιγόνου 
εμβολίου.

Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα για ανθρώπινη 
χρήση, το τέλος ανέρχεται σε 232.000 
ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα για ανθρώπινη 
χρήση, το τέλος ανέρχεται σε 232.000 
ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα για κτηνιατρική 
χρήση, το τέλος ανέρχεται σε 116 000 
ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα για κτηνιατρική 
χρήση, το τέλος ανέρχεται σε 116 000 
ευρώ.

Για την αξιολόγηση παραδοσιακών 
φυτικών φαρμάκων, το τέλος δεν θα 
υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 εφαρμόζονται 
σε οποιαδήποτε επιστημονική 
γνωμοδότηση για την αξιολόγηση 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση που 
προορίζονται αποκλειστικά για αγορές 
εκτός της Κοινότητας, σύμφωνα με το 
άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.

Οι διατάξεις του άρθρου 3 εφαρμόζονται 
σε οποιαδήποτε επιστημονική 
γνωμοδότηση για την αξιολόγηση 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση που 
προορίζονται αποκλειστικά για αγορές 
εκτός της Κοινότητας, σύμφωνα με το 
άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
726/2004.

Επιβάλλεται μειωμένο τέλος 
επιστημονικών υπηρεσιών ύψους μεταξύ 
2.500 και 200.000 ευρώ για ορισμένες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ή υπηρεσίες 
που αφορούν φάρμακα για ανθρώπινη 
χρήση.

Επιβάλλεται μειωμένο τέλος 
επιστημονικών υπηρεσιών ύψους μεταξύ 
2.500 και 200.000 ευρώ για ορισμένες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ή υπηρεσίες 
που αφορούν φάρμακα για ανθρώπινη 
χρήση.
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Επιβάλλεται μειωμένο τέλος 
επιστημονικών υπηρεσιών ύψους μεταξύ 
2.500 και 100.000 ευρώ για ορισμένες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ή υπηρεσίες 
που αφορούν φάρμακα για κτηνιατρική 
χρήση.

Επιβάλλεται μειωμένο τέλος 
επιστημονικών υπηρεσιών ύψους μεταξύ 
2.500 και 100.000 ευρώ για ορισμένες 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ή υπηρεσίες 
που αφορούν φάρμακα για κτηνιατρική 
χρήση.

Μειωμένο τέλος επιστημονικών 
υπηρεσιών μεταξύ 2.500 και 25.000 ευρώ 
επιβάλλεται για ορισμένες επιστημονικές 
γνωμοδοτήσεις σχετικά με παραδοσιακά 
φυτικά φάρμακα.

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ή 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο πέμπτο 
και το έκτο εδάφιο περιλαμβάνονται σε 
κατάλογο, που καταρτίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ή 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο έκτο, 
έβδομο και όγδοο εδάφιο περιλαμβάνονται 
σε κατάλογο, που καταρτίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση της αναλογικότητας μεταξύ του ποσού των τελών και της φύσης των 
παρεχομένων υπηρεσιών είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πρότασης. Για το λόγο 
αυτό, ο κανονισμός πρέπει να αφήνει περιθώριο για ευελιξία και στην περίπτωση των 
επιστημονικών υπηρεσιών για ειδικά φαρμακευτικά προϊόντα. Ειδικότερα για τα παραδοσιακά 
φυτικά φάρμακα, η επιβολή πλήρους τέλους 232.000 είναι δυσανάλογη. Ενόψει της  
απαιτούμενης εργασίας, το τέλος έως 25.000 ευρώ είναι λογικό για τα παραδοσιακά φυτικά 
προϊόντα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, η 
Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις εκσυγχρονισμού του Κανονισμού 297/95 σχετικά με τα 
τέλη που καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης Φαρμάκων. Η 
αναθεώρηση είναι απαραίτητη δεδομένου ότι τα καθήκοντα του Οργανισμού δεν έχουν μόνο 
μεταβληθεί αλλά  και διευρυνθεί. Οι απαιτούμενες δραστηριότητες μετά τη χορήγηση της 
αδείας έχουν σημαντικά αυξηθεί και νέες επιστημονικές υπηρεσίες παρέχονται στη 
φαρμακευτική βιομηχανία. Νέα είδη τελών θα πρέπει να δημιουργηθούν και να καθοριστούν 
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Επιπλέον, η εμπειρία κατά τη δεκαετία εφαρμογής του ισχύοντος συστήματος έχει καταδείξει 
ορισμένες ελλείψεις στην οικονομική βάση του Οργανισμού. Το πιο σημαντικό είναι η σε 
μεγάλο βαθμό εξάρτηση από την πληρωμή των αρχικών τελών για τις νέες εφαρμογές, 
πράγμα που καθιστά τον Οργανισμό εξαρτώμενο από τις διακυμάνσεις της αγοράς της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ακόμα και στην περίπτωση που ο αριθμός των νέων εφαρμογών 
είναι πολύ χαμηλός, ο Οργανισμός υποχρεούται να φέρει σε πέρας ορισμένα καθήκοντα που 
δεν συνδέονται άμεσα με την αξιολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων.

Βασικά στοιχεία της πρότασης

Η πρόταση της Επιτροπή διατηρεί τη γενική διάρθρωση και το επίπεδο των τελών. Για να 
καλύψει το κόστος που σχετίζεται με όλες τις διαδικασίες μετά τη χορήγηση της αδείας 
προτείνεται αύξηση 10% στο ετήσιο τέλος  στον τομέα των φαρμάκων που προορίζονται 
τόσο για ανθρώπινη όσο και για κτηνιατρική χρήση. Εξάλλου, το τέλος για τα φάρμακα 
κοινόχρηστης ονομασίας μειώνεται ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα το πραγματικό 
κόστος της αξιολόγησης. Η Επιτροπή προτείνει επίσης την εναρμόνιση ορισμένων άλλων 
τελών. Όλα τα τέλη που σχετίζονται με τα κτηνιατρικά φάρμακα προτείνεται να κρατηθούν 
στο ίδιο επίπεδο, εκτός από το ετήσιο τέλος ενός εκ των τελών διακύμανσης που μειώνεται.

Η πρόταση καθορίζει νέα είδη τελών σχετικά με την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για, 
μεταξύ άλλων, τα παραδοσιακά φυτικά φάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα που 
προορίζονται για αγορές εκτός Κοινότητας. Ειδικό τέλος εφαρμόζεται για bio-παρόμοια 
προϊόντα.

Επιπλέον, επεκτείνονται οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού 
Διευθυντή του Οργανισμού όσον αφορά τη μείωση των τελών.

Ένας από τους βασικούς στόχους της πρότασης είναι η εξασφάλιση της αναλογικότητας 
μεταξύ του ύψους των τελών και του πραγματικού φόρτου εργασίας που σχετίζεται με τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. Η πρόταση στοχεύει στην ελάφρυνση της οικονομικής πίεσης επί 
των αιτούντων, χωρίς να υποσκάπτεται η δυνατότητα του οργανισμού να φέρει σε πέρας τα 
καθήκοντά του.
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Σχόλια του εισηγητή

Ο εισηγητής σας εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής που αποτελεί 
ένα απαραίτητο βήμα μετά την έγκριση της νέας  νομοθεσίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα 
και των άλλων αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον και στις σχετικές δραστηριότητες. Η 
δημιουργία ενός σταθερού και σύγχρονου οικονομικού πλαισίου για τον Οργανισμό, είναι 
απαραίτητο, δεδομένου ότι ο Οργανισμός παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική 
στον τομέα της υγείας και συμβάλλει στην επίτευξη της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
φαρμακευτικών προϊόντων. Έχοντας υπόψη το διπλό ρόλο του Οργανισμού, ένα μέρος, αν 
και σχετικά μικρό, του προϋπολογισμού του θα πρέπει να καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ένα άλλο μέρος από τα τέλη των υπηρεσιών που παρέχονται στις 
φαρμακοβιομηχανίες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οργανισμό αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της 
διαδικασίας της εμπορικοποίησης των νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Η βασική ερώτηση 
είναι πώς θα καθοριστεί το σωστό επίπεδο τελών, ούτως ώστε να καλύπτεται το σημερινό 
κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στις εταιρίες, χωρίς να παρεμποδίζεται η καινοτομία 
και εισαγωγή νέων φαρμακευτικών προϊόντων, και, ως εκ τούτου, η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας.

Η φαρμακευτική βιομηχανία δεν είναι μονολιθική. Δίπλα στις τεράστιες πολυεθνικές 
εταιρείες υπάρχουν και ορισμένες ΜΜΕ, καθώς και εταιρείες που βρίσκονται μεταξύ των 
δύο. Επιπλέον τα προϊόντα που χρησιμοποιούν τη διαδικασία παροχής αδείας διαφέρουν 
σημαντικά όσον αφορά τα στοιχεία καινοτομίας και πολυπλοκότητας της σύνθεσής τους. Για 
το λόγο αυτό, δικαιολογείται μία ορισμένη ευελιξία στα τέλη. Ο εισηγητής σας υποστηρίζει 
την αρχή της διεύρυνσης του συστήματος επιβολής των ανώτατων τελών, και την περαιτέρω 
λήψη αποφάσεων σχετικά με ενδεχόμενες μειώσεις από αυτούς που έχουν εμπειρία επί του 
θέματος, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Αξιολόγησης Φαρμάκων.

Η αρχή της επιβολής του ανώτατου τέλους και των μειωμένων τελών θα μπορούσε, εν 
τούτοις, να επεκταθεί περισσότερο χωρίς να υποσκάπτεται η οικονομική βάση του 
Οργανισμού. Αυτό αφορά ειδικότερα τα τέλη για τις επιστημονικές συμβουλές για τα 
παραδοσιακά φυτικά φάρμακα. Η αξιολόγησή τους, σε σύγκριση με πολλά άλλα 
φαρμακευτικά προϊόντα απαιτεί πολύ λιγότερη εργασία. Το επίπεδο των τελών θα πρέπει 
λοιπόν να αντιστοιχεί στον πραγματικό φόρτο εργασίας που σχετίζεται με την αξιολόγησή 
τους. 

Μία άλλη παρατήρηση αφορά τις καθιερωμένες ουσίες. Η παρούσα πρόταση προβλέπει 
πλήρες τέλος 232.000 ευρώ για μία βιβλιογραφική αίτηση. Το έργο που απαιτείται για την 
αξιολόγηση ενός προϊόντος με εντελώς νέα χημική σύνθεση σε σχέση με ένα προϊόν που 
βασίζεται σε μία καθιερωμένη ουσία (όπως ορίζεται στο άρθρο 10α της Οδηγίας  2004/27/ΕΚ 
που τροποποιεί την Οδηγία 2001/83/ΕΚ) διαφέρει σημαντικά. Για να τηρηθεί η αρχή της 
αναλογικότητας, θα πρέπει να επιβληθεί μειωμένο τέλος 90.000 ευρώ στις βιβλιογραφικές 
αιτήσεις, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για την εφαρμογή ανώτερου τέλους. Η αλλαγή 
αυτή θα καθορίσει το τέλος για τις περισσότερες αιτήσεις στο ίδιο επίπεδο με αυτές των 
φαρμακευτικών προϊόντων κοινόχρηστης ονομασίας. Το ίδιο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και 
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κατά τον καθορισμό του ετήσιου τέλους, που προτίθεται να καλύψει το κόστος της 
παρακολούθησης των υπαρχόντων φαρμακευτικών προϊόντων.


