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Εισαγωγή
Σκοπός της κοινοτικής νοµοθεσίας περί κτηνιατρικών φαρµάκων είναι να εξασφαλίσει ένα
υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας του φαρµάκου για το ζώο που
υποβάλλεται σε θεραπεία και να προστατεύσει την υγεία του καταναλωτή τροφίµων ζωικής
προέλευσης. Η επιδίωξη αυτή οδήγησε σε µεγάλη εναρµόνιση των απαιτήσεων, µε έµµεση
συνέπεια τη µείωση του διαθέσιµου θεραπευτικού "οπλοστασίου". ∆εδοµένων των δαπανών
που συνεπάγεται η εκπόνηση επιστηµονικών µελετών, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών
που συνδέονται µε τον καθορισµό, σε κοινοτικό επίπεδο, ανώτατων ορίων καταλοίπων
(ΑΟΚ) στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, οι εταιρείες παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων
αποσύρονται από ορισµένα τµήµατα της αγοράς τα οποία δεν τους εξασφαλίζουν πλέον
ικανοποιητικές αποδόσεις για τις επενδύσεις τους. Το πρόβληµα απέκτησε ιδιαίτερα µεγάλη
οξύτητα όσο πλησίαζε η 1η Ιανουαρίου 2000, ηµεροµηνία η οποία συνεπαγόταν, για τα
κράτη µέλη, την υποχρέωση να αποσύρουν τις άδειες κυκλοφορίας στην αγορά όλων των
παλαιών φαρµάκων τα οποία περιείχαν δραστικές ουσίες για τις οποίες δεν είχε καθοριστεί
ΑΟΚ έως την εν λόγω ηµεροµηνία. Η κατάσταση αυτή επισηµάνθηκε επανειληµµένα στην
Επιτροπή, ιδίως στα πλαίσια των συνεδριάσεων του Συµβουλίου "Γεωργίας" του Ιουνίου και
του ∆εκεµβρίου του 1999, καθώς και µέσω σχετικών ερωτήσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου1. Η Επιτροπή ανέλαβε, έναντι των εν λόγω οργάνων, τη δέσµευση να επιδιώξει
την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων για το πρόβληµα αυτό.
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ: ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Για να ληφθεί άδεια κυκλοφορίας (ΑΚ) ενός φαρµάκου στην αγορά, πρέπει να αποδειχθεί,
βάσει επιστηµονικών αξιολογήσεων, ότι το φάρµακο αυτό πληροί απολύτως τρία κριτήρια:
ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα.
Ειδικότερα, στην περίπτωση των κτηνιατρικών φαρµάκων που προορίζονται για ζώα
παραγωγής τροφίµων, κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ένας
πρόσθετος παράγοντας, ο οποίος συνδέεται µε την ενδεχόµενη παρουσία καταλοίπων
φαρµάκων στα τρόφιµα και µε τις πιθανές συνέπειες που µπορεί να έχει η κατάσταση αυτή
στον καταναλωτή.
Για το σκοπό αυτό, οι αρµόδιες αρχές καθορίζουν, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο στα
πλαίσια της ορθής χρήσης ενός κτηνιατρικού φαρµάκου, έναν ελάχιστο χρόνο αναµονής που
πρέπει να γίνεται σεβαστός από τον ιδιοκτήτη του ζώου το οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία. Ο
εν λόγω χρόνος αναµονής αντιστοιχεί στο διάστηµα κατά το οποίο τα τρόφιµα που
παράγονται από το ζώο που υποβλήθηκε σε θεραπεία δεν µπορούν να διατεθούν στην αγορά
για να καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Ο χρόνος αναµονής καθορίζεται κυρίως σε
συνάρτηση µε την ταχύτητα µε την οποία µειώνεται η παρουσία των χορηγηθεισών
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Βλέπε, µεταξύ άλλων, τις προφορικές ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου H-62/00 ή H-400/00.
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δραστικών ουσιών, µέχρις ότου οι ουσίες αυτές φθάσουν σε επίπεδο πέραν του οποίου τα
κατάλοιπα που υπάρχουν στα διάφορα τρόφιµα που παράγονται από το ζώο το οποίο
υποβλήθηκε σε θεραπεία θεωρείται ότι δεν συνιστούν πλέον κανένα κίνδυνο για τον
καταναλωτή. Αυτά τα όρια ορίζονται ως "ανώτατα όρια καταλοίπων" (ΑΟΚ).
Ο καθορισµός των ΑΟΚ για µια δραστική ουσία που χρησιµοποιείται σε ένα κτηνιατρικό
φάρµακο αποτέλεσε αντικείµενο κοινοτικής εναρµόνισης µέσω του κανονισµού
αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου2.
Η διαδικασία καθορισµού των ΑΟΚ για µια δραστική ουσία ενεργοποιείται κατόπιν αιτήσεως
παραγωγού ο οποίος υποβάλλει σχετικό φάκελο στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Αξιολόγησης
Φαρµακευτικών Προϊόντων, που συστάθηκε µε τον κανονισµό αριθ. 2309/93 του
Συµβουλίου3. Ο Οργανισµός, µέσω της επιτροπής κτηνιατρικών φαρµάκων που λειτουργεί
στους κόλπους του, διατυπώνει γνωµοδότηση προς την Επιτροπή για την ένταξη ή µη της
ουσίας σε ένα από τα παραρτήµατα του κανονισµού αριθ. 2377/90 περί καθορισµού των
κοινοτικών ΑΟΚ4.
Για τα "παλαιά" κτηνιατρικά φάρµακα, που είχαν εγκριθεί από τα κράτη µέλη πριν από
το 1992, ο κανονισµός αριθ. 2377/90 προέβλεπε µια µεταβατική περίοδο για να δώσει τη
δυνατότητα στις φαρµακευτικές εταιρείες να υποβάλουν αιτήσεις καθορισµού κοινοτικών
ΑΟΚ για τις σχετικές "παλαιές" δραστικές ουσίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2000, βάσει του
άρθρου 14 του εν λόγω κανονισµού, όπως αυτός ισχύει σήµερα, η χορήγηση - σε ζώα
παραγωγής τροφίµων - "παλαιών" κτηνιατρικών φαρµάκων απαγορεύεται στην Κοινότητα,
εκτός εάν οι σχετικές φαρµακολογικώς δραστικές ουσίες έχουν περιληφθεί στα
παραρτήµατα I, II ή III του εν λόγω κανονισµού.
Ο καθορισµός ΑΟΚ αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή προϋπόθεση για τη λήψη ΑΚ κάθε
κτηνιατρικού φαρµάκου που προορίζεται για τα ζώα παραγωγής τροφίµων. Η διαδικασία
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του φαρµάκου στην αγορά υπάγεται εν συνεχεία στην
αρµοδιότητα είτε των εθνικών αρµόδιων αρχών (αµοιβαία αναγνώριση για τα σχετικά κράτη
µέλη) είτε των κοινοτικών υπηρεσιών (διαδικασία που ονοµάζεται "κοινοτική"). Οι διατάξεις
που διέπουν την κοινοτική διαδικασία χορήγησης ΑΚ προβλέπονται από τον κανονισµό
αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, τα περισσότερα από τα
υπάρχοντα κτηνιατρικά φάρµακα αποτελούν αντικείµενο εθνικών αδειών κυκλοφορίας.
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής
διαδικασίας για τον καθορισµό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα
ζωικής προέλευσης, ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2338/2000 της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2000, ΕΕ L 269 της 21.10.2000,
σ. 21.
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση κοινοτικών
διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρµακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική
χρήση και για τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισµού για την αξιολόγηση των φαρµακευτικών
προϊόντων, ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 649/98
της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 1998, ΕΕ L 88 της 24.3.1998 σ. 7.
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 περιλαµβάνει 4 παραρτήµατα. Κατόπιν αξιολογήσεως των
φαρµακολογικώς ενεργών (δραστικών) ουσιών που χρησιµοποιούνται στα κτηνιατρικά φάρµακα, το
παράρτηµα I περιλαµβάνει τις ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί οριστικά ΑΟΚ. Το παράρτηµα III
περιλαµβάνει τις ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί "προσωρινά" ΑΟΚ και οι οποίες, εποµένως,
υπόκεινται σε επαναξιολόγηση.
Το παράρτηµα II περιλαµβάνει τις ουσίες για τις οποίες δεν κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της
δηµόσιας υγείας να καθοριστεί ανώτατο όριο καταλοίπων.
Το παράρτηµα IV περιλαµβάνει τις ουσίες για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ΑΟΚ, διότι
τα κατάλοιπα, ανεξαρτήτως ορίου, συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή.
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Εξάλλου, µόνο ορισµένες κατηγορίες νέων φαρµάκων µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο
κοινοτικής διαδικασίας έκδοσης άδειας.
2.
2.1.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η προέλευση και οι πτυχές του προβλήµατος

Σε σύγκριση µε τον τοµέα των φαρµάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο, ο τοµέας των
κτηνιατρικών φαρµάκων παρουσιάζει, από οικονοµικής απόψεως, πολλές ιδιαιτερότητες. Τα
ζώα τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία, και ειδικότερα τα εκτρεφόµενα ζώα, έχουν
οικονοµικώς περιορισµένη αξία, ενώ το σύνολο των δαπανών θεραπείας βαρύνουν τον
ιδιοκτήτη τους. Εξάλλου, οι αγορές είναι πολύ πιο µικρές και κατακερµατισµένες σε σχέση
µε τον τοµέα της ανθρώπινης υγείας, λόγω του αριθµού των σχετικών ζωικών ειδών, του
µικρού µεγέθους ορισµένων πληθυσµών, της πολλαπλότητας των παθήσεων, της ποικιλίας
που παρουσιάζουν οι διάφορες επιµέρους κατά περιφέρεια καταστάσεις, αλλά και της
διατήρησης του συστήµατος εθνικών αδειών. Τέλος, τα προϊόντα διατροφής που παράγονται
από τα εν λόγω ζώα δεν πρέπει να παρουσιάζουν κινδύνους για τον καταναλωτή, πράγµα που
συνεπάγεται ειδικές απαιτήσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται µε τα
κατάλοιπα.
Στα πλαίσια της συνεχούς µέριµνας για ασφάλεια και ποιότητα, οι αυξανόµενες κανονιστικές
απαιτήσεις που προβλέπονται για τη λήψη άδειας κυκλοφορίας ενός φαρµάκου στην αγορά
οδήγησαν στη σηµαντική αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης αυτών των
προϊόντων. Υπό τις συνθήκες αυτές, η βιοµηχανία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων
θεωρεί πλέον ασύµφορη την πραγµατοποίηση επενδύσεων για φάρµακα τα οποία
προορίζονται για είδη ή για θεραπευτικές ενδείξεις που αντιπροσωπεύουν περιορισµένα
τµήµατα της αγοράς.
Ως εκ τούτου, στους εν λόγω τοµείς, παρατηρείται µια σταδιακή µείωση του εγκεκριµένου
θεραπευτικού "οπλοστασίου". Όχι µόνο οι φαρµακευτικές εταιρείες δεν αναπτύσσουν πλέον
σχεδόν κανένα νέο φάρµακο, αλλά, επιπλέον, ορισµένα "παλαιά" φάρµακα
"εγκαταλείπονται" συστηµατικά από τις εταιρείες, ιδίως όταν οι αρµόδιες αρχές ζητούν, στα
πλαίσια της ανά πενταετία ανανέωσης της ΑΚ, συµπληρωµατικές µελέτες που συνδέονται µε
τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις ποιότητας, αποτελεσµατικότητας ή µη επικινδυνότητας των
προϊόντων.
Το πρόβληµα απέκτησε ιδιαίτερη οξύτητα όσο πλησίαζε η 1η Ιανουαρίου 2000. Καθώς η
κανονιστική και επιστηµονική αναπροσαρµογή των προδιαγραφών των παλαιών
κτηνιατρικών φαρµάκων, εν προκειµένω για τον καθορισµό ΑΟΚ σε κοινοτικό επίπεδο, δεν
αντισταθµιζόταν κατ’ ανάγκην από επαρκώς ικανοποιητικές προοπτικές αγοράς, το
ενδιαφέρον περιορίστηκε κατά τα τελευταία έτη µόνο στις ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν
σηµαντικό οικονοµικό όφελος για τις εταιρείες. Έτσι, όσο πλησίαζε η προαναφερόµενη
ηµεροµηνία, διαγραφόταν ολοένα και περισσότερο η προοπτική να απαγορευθούν ξαφνικά
πάρα πολλά φάρµακα τα οποία χρησιµοποιούνταν µέχρι τότε, ελλείψει καθορισµού
κοινοτικού ΑΟΚ.
Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Αξιολόγησης των Φαρµακευτικών Προϊόντων
προσδιόρισε πάνω από 100 φαρµακολογικώς δραστικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στην
κτηνιατρική εδώ και πολύ καιρό, αλλά για τις οποίες δεν είχε καθοριστεί κοινοτικό ΑΟΚ έως
την 1η Ιανουαρίου 2000 κυρίως λόγω των ανεπαρκών πληροφοριακών στοιχείων που
υπέβαλαν σχετικά οι επιχειρήσεις, αλλά και εξαιτίας της απουσίας ενδιαφέροντος, εκ µέρους
των επιχειρήσεων αυτών, να πραγµατοποιήσουν τις αναγκαίες συµπληρωµατικές µελέτες.
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Κατά συνέπεια, όλα τα φάρµακα τα οποία περιέχουν κάποια από τις ουσίες αυτές
απαγορεύονται στο εξής για όλα τα ζωικά είδη που παράγουν τρόφιµα σε όλη την Κοινότητα.

Ποιοι αντιµετωπίζουν το πρόβληµα;
* Οι υπεύθυνοι για την υγεία και την ευεξία των ζώων (κτηνοτρόφοι και κτηνίατροι)

2.2.

Είναι οι πρώτοι που θίγονται από την έλλειψη διαθέσιµων φαρµάκων. Συχνά, για να
πραγµατοποιήσουν µια θεραπεία, δεν έχουν άλλη εναλλακτική επιλογή από το να
χρησιµοποιήσουν δραστικές ουσίες που διατίθενται εκτός του νόµιµου πλαισίου, χωρίς
εγκεκριµένη ένδειξη ως προς τον τρόπο χρήσης και χωρίς καµία ένδειξη ως προς την ανάγκη
τήρησης ενός ενδεχόµενου χρόνου αναµονής. Ως εκ τούτου, οι ουσίες αυτές
χρησιµοποιούνται χωρίς αποδεδειγµένη θεραπευτική αποτελεσµατικότητα και χωρίς να
αξιολογηθεί η ασφάλειά τους για τον τελικό καταναλωτή των σχετικών τροφίµων.
Η συµπεριφορά των ατόµων αυτών υπαγορεύεται κυρίως από δύο αρνήσεις: από την άρνησή
τους να βλέπουν τα ασθενή ζώα να υποφέρουν και/ή από την άρνησή τους να υποστούν τις
σηµαντικές οικονοµικές απώλειες τις οποίες συνεπάγονται ενδεχοµένως οι ασθένειες αυτές.
Ως εκ τούτου, η αιφνίδια µείωση του διαθέσιµου θεραπευτικού "οπλοστασίου" έχει ως
συνέπεια την εµφάνιση ενός σηµαντικού κινδύνου αύξησης της παράνοµης και
"ανεξέλεγκτης" χρήσης δραστικών ουσιών.
* Οι καταναλωτές

Τα τρόφιµα δεν πρέπει να περιέχουν κατάλοιπα φαρµάκων ικανά να θέσουν σε κίνδυνο την
υγεία του καταναλωτή. Σε µια ακραία κατάσταση, αν δεν υπήρχαν εγκεκριµένα φάρµακα, δεν
θα υπήρχαν και κατάλοιπα.
Ωστόσο, όταν πρόκειται να αξιολογηθεί η στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων που
συνεπάγεται για τον καταναλωτή η ενδεχόµενη παρουσία καταλοίπων µη εγκεκριµένων
προϊόντων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι προηγούµενες παρατηρήσεις (παράνοµη
χρήση), που απηχούν µια πραγµατική κατάσταση, όσο και τα όρια τα οποία από τη φύση του
παρουσιάζει κάθε σύστηµα ελέγχου.
* Η βιοµηχανία κτηνιατρικών φαρµάκων

Λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ανάπτυξη των προϊόντων
της, καθώς και τις ανάγκες έγκαιρης πρόβλεψης και καθορισµού των οικονοµικών της
στόχων σε µεσοµακροπρόθεσµη βάση, η βιοµηχανία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων
θεωρεί ότι είναι οικονοµικά ασύµφορο γι’ αυτήν να επιµείνει στα "παλαιά προϊόντα" για τα
είδη ή τις θεραπευτικές ενδείξεις το εµπορικό ενδιαφέρον των οποίων είναι αµελητέο.
Βεβαίως, θα είχε κάποιο συµφέρον να συνεχίσει την εµπορία τέτοιων φαρµάκων, που είναι
διαθέσιµα εδώ και πολλά έτη, αλλά οι αποφάσεις για επένδυση πρόσθετων πόρων
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις, και ιδίως οι απαιτήσεις που
συνδέονται µε τον καθορισµό κοινοτικών ΑΟΚ, εστιάστηκαν πρωτίστως κατά τα τελευταία
έτη στα πλέον "αποδοτικά" φάρµακα.
Επιπλέον, η λήψη άδειας κυκλοφορίας µε βάση µια κοινοτική (συγκεντρωτική) διαδικασία,
διαδικασία η οποία είναι, ειδικότερα, υποχρεωτική για όλα τα καινοτόµα φάρµακα, δεν
σηµαίνει ότι το σχετικό φάρµακο θα είναι διαθέσιµο σε όλη την Κοινότητα. Μόνο οι αγορές
που παρουσιάζουν οικονοµικό ή στρατηγικό ενδιαφέρον δικαιολογούν τις δαπάνες που
συνεπάγεται η πραγµατική παραγωγή και εµπορία του προϊόντος.
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* Οι αρµόδιες αρχές

Όπως προαναφέρθηκε, η 1η Ιανουαρίου 2000 ήταν ιδιαιτέρως σηµαντική καταληκτική
ηµεροµηνία, διότι συνεπαγόταν την υποχρέωση όλων των αρµόδιων εθνικών αρχών να
αποσύρουν οριστικά τις ΑΚ όλων των κτηνιατρικών φαρµάκων που προορίζονται για ζώα
παραγωγής τροφίµων και τα οποία περιείχαν ουσίες που δεν περιλαµβάνονται στα
παραρτήµατα I, II ή III του κανονισµού αριθ. 2377/90.
Όχι µόνο τα φάρµακα κυκλοφορούσαν συχνά στην αγορά εδώ και πολλά έτη (πριν από
το 1992), αλλά, επιπλέον, για ορισµένα είδη, αποτελούσαν σηµαντικό µέρος του διαθέσιµου
θεραπευτικού "οπλοστασίου".
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή γνωρίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη αυτή η κατάσταση, µε την
επιφύλαξη της υποχρέωσης να µη τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία.
Γνωρίζει επίσης τη σηµασία και την ανάγκη διενέργειας ελέγχων για τα κατάλοιπα µη
εγκεκριµένων ουσιών στα τρόφιµα. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τα κράτη µέλη.

ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

3.

Κατά συνέπεια, ενόψει της κατάστασης αυτής, πρέπει να εξεταστούν λύσεις:
–

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες υγείας και ευεξίας των ζώων παραγωγής τροφίµων

–

που να εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών

–

που να παρουσιάζουν ικανοποιητικό οικονοµικό ενδιαφέρον για τη βιοµηχανία παραγωγής
κτηνιατρικών φαρµάκων.

Η οξύτητα και το µεγαλύτερο µέρος του προβλήµατος έγκεινται στην απουσία κοινοτικών
ΑΟΚ για πολλές "παλαιές" δραστικές ουσίες που προορίζονται για ορισµένα είδη. Κατά
συνέπεια, πρέπει να αντιµετωπιστούν κατ’ αρχάς τα ζητήµατα αυτά.
Πρέπει επίσης να µελετηθούν µέτρα σκοπός των οποίων θα είναι να αυξηθεί, σε βιώσιµη
βάση, η διάθεση νέων κτηνιατρικών φαρµάκων στους χρήστες στους λεγόµενους "ήσσονες"
τοµείς.
3.1.

Βραχυπρόθεσµα: προσαρµογή των επιστηµονικών απαιτήσεων για τον
καθορισµό των ΑΟΚ

Η αξιολόγηση και η διαχείριση των κινδύνων µέσω του καθορισµού ΑΟΚ, µε στόχο την
πρόβλεψη ενός χρόνου αναµονής για τα κτηνιατρικά φάρµακα, εντάσσονται ανέκαθεν σε µια
διαδικασία "προφύλαξης". Η προσέγγιση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα µε την αύξηση των
επιστηµονικών απαιτήσεων που αποσκοπούν στην κατοχύρωση της ποιότητας και της
ασφάλειας των φαρµάκων.
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Αρχικά, ο καθορισµός ΑΟΚ δεν γινόταν µε την εφαρµογή ειδικής προσέγγισης για κάθε
σχετικό ζωικό είδος. Ωστόσο, η συνεκτίµηση των στοιχείων της συγκριτικής
φαρµακοκινητικής5 και του συγκριτικού µεταβολισµού οδηγεί, στο εξής, σε µια προσέγγιση
αξιολόγησης των κινδύνων που συνδέονται µε τα κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρµάκων σε
συνάρτηση µε το ζωικό είδος - στόχο.
Επίσης, για πολλές δραστικές ουσίες ο καθορισµός ΑΟΚ βάση του κανονισµού αριθ. 2377/90
έγινε µόνο για κάποια ζωικά είδη. Ως εκ τούτου, ο αριθµός ΑΟΚ για ορισµένα είδη
(µέλισσες, ψάρια, αλλά επίσης αίγες, πρόβατα, ωοτόκοι όρνιθες, άλογα κ.λπ.) είναι πολύ
περιορισµένος.
Γνωρίζοντας επίσης το πρόβληµα της διαθεσιµότητας των κτηνιατρικών φαρµάκων, η
επιτροπή κτηνιατρικών φαρµάκων, στην οποία συµµετέχουν σήµερα οι πλέον ειδικευµένοι
επιστηµονικοί εκπρόσωποι και εµπειρογνώµονες του τοµέα, µελετά τη δυνατότητα
καθορισµού ΑΟΚ για ορισµένα είδη µε παρέκταση των ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί για άλλα
είδη. Η µεθοδολογία την οποία έχει αναπτύξει η εν λόγω επιτροπή και η πείρα της στην
αξιολόγηση των φαρµάκων αναµένεται να της επιτρέψουν, χωρίς να διακυβεύεται η
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, να προβεί σε αξιολόγηση των
κινδύνων στο πλαίσιο αυτό, ζητώντας µόνο τα απολύτως αναγκαία συµπληρωµατικά στοιχεία
(ώστε να µην αµβλύνεται το ενδιαφέρον της φαρµακευτικής βιοµηχανίας να επενδύει σε
τέτοιες µελέτες). Η επιτροπή κτηνιατρικών φαρµάκων καταρτίζει επί του παρόντος
κατευθυντήριες γραµµές προς την κατεύθυνση αυτή.
Η Επιτροπή δέχεται την αρχή, για µια δεδοµένη δραστική ουσία, να καταρτίζονται ΑΟΚ για
ορισµένα είδη µε παρέκταση βάση των ΑΟΚ που έχουν καθοριστεί για άλλα είδη, σε
αποκλειστικά επιστηµονική βάση. Ελπίζει ότι οι κατευθυντήριες γραµµές που θα χαραχθούν
προς την κατεύθυνση αυτή θα µπορέσουν να ολοκληρωθούν σε συναινετική βάση πριν από
το τέλος του 2000. Η Επιτροπή ελπίζει επίσης ότι, στη συνέχεια, οι ενδιαφερόµενοι φορείς θα
υποβάλουν, µόλις αυτό καταστεί δυνατόν, σχετικές αιτήσεις καθορισµού ΑΟΚ. Ωστόσο,
επειδή οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές δεν έχουν ακόµη οριστικοποιηθεί, είναι δύσκολο,
στην παρούσα φάση, να αξιολογηθεί η πραγµατική εµβέλεια των µέτρων αυτών ως κινήτρων.
Η ταχύτητα υποβολής αιτήσεων καθορισµού ΑΟΚ µε παρέκταση θα εξαρτάται επίσης άµεσα
από τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών.
Η παρέκταση των ΑΟΚ προβλέπεται να εφαρµοστεί το ταχύτερο δυνατόν στις υπάρχουσες
ουσίες µε σκοπό να αυξηθεί ο αριθµός των ουσιών που διαθέτουν ΑΟΚ για τα είδη µικρού
οικονοµικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η εν λόγω αρχή θα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί
και για τις νέες ουσίες και να αποτελέσει, έτσι, παράγοντα τόνωσης της ανάπτυξης νέων
φαρµάκων για τα είδη αυτά.
Ο καθορισµός ΑΟΚ αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή προϋπόθεση για την έγκριση της
κυκλοφορίας ενός φαρµάκου στην αγορά. Προβλέπεται η εκπόνηση και άλλων µελετών, που
αντιπροσωπεύουν επίσης σηµαντική επένδυση, και ιδίως µελετών που αποσκοπούν να
καταδείξουν την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου για τα σχετικά είδη και τις αντίστοιχες
ενδείξεις. Κατά συνέπεια, η χάραξη, από την επιτροπή κτηνιατρικών φαρµάκων,
κατευθυντήριων γραµµών προσαρµοσµένων στα είδη ή τα τµήµατα αγοράς περιορισµένου
ενδιαφέροντος, όσον αφορά την απόδειξη της αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων, µπορεί
επίσης να συµβάλει στην επίλυση του προβλήµατος της διαθεσιµότητας.
5

Η φαρµακοκινητική ασχολείται µε τη µελέτη της απορρόφησης, της διανοµής, του µεταβολισµού
(µετατροπή) και της αποµάκρυνσης της ουσίας από τον οργανισµό.
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3.2.

Μεσοπρόθεσµα: πραγµατοποίηση νοµοθετικών προσαρµογών

Είναι απαραίτητο να εξεταστούν σφαιρικά όλες οι πτυχές που συνδέονται µε το πρόβληµα
της µη διαθεσιµότητας κτηνιατρικών φαρµάκων και να προταθεί µια συνεκτική δέσµη
µέτρων για την αύξηση της διαθεσιµότητας ορισµένων θεραπευτικών ουσιών για τα είδη ή τις
ενδείξεις που παρουσιάζουν µικρό οικονοµικό ενδιαφέρον.
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θέτει δύο στόχους:
–

–

να αυξηθεί το ενδιαφέρον των φαρµακευτικών εταιρειών για ορισµένες αγορές,
καθιστώντας ελκυστικότερες τις επενδύσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία στην
αγορά και προσαρµόζοντας, στο µέτρο του δυνατού, το σύστηµα έκδοσης αδειών
κυκλοφορίας στις ιδιαιτερότητες του τοµέα της ζωικής υγείας, διατηρώντας ωστόσο το
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του καταναλωτή. Οι δαπάνες και οι περιορισµοί που
συνδέονται µε την ανάπτυξη ενός κτηνιατρικού φαρµάκου δεν πρέπει να αποτελούν
εµπόδιο για την καινοτοµία και τη διάθεση στους κτηνοτρόφους και τους επαγγελµατίες
των προϊόντων που χρειάζονται για την υγειονοµική µέριµνα των ζώων τους.
να καταστεί δυνατή, και ει δυνατόν να διευκολυνθεί, η χρήση, από τους κτηνιάτρους,
φαρµάκων που δεν είναι διαθέσιµα στο σχετικό κράτος µέλος, αλλά έχουν εγκριθεί σε
άλλη χώρα της Κοινότητας.

Βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) 2309/93, και ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 71, η Επιτροπή
θα προβεί σε απολογισµό της λειτουργίας των διαδικασιών έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των
φαρµάκων. Η αξιολόγηση αυτή, η οποία αφορά επίσης την οδηγία 81/851/ΕΟΚ6, αναµένεται
να είναι έτοιµη έως το τέλος του 2000, ώστε να αναθεωρηθεί κατάλληλα η νοµοθεσία που
διέπει τα κτηνιατρικά φάρµακα.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στο γενικό πλαίσιο της υποβολής προτάσεων για την αναθεώρηση
της διαδικασίας σχετικά µε το σύστηµα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας φαρµάκων στην αγορά,
προτίθεται να λάβει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του κτηνιατρικού τοµέα και το ζήτηµα της
διαθεσιµότητας των κτηνιατρικών φαρµάκων. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να οριστικοποιήσει
τις προτάσεις της προς την κατεύθυνση αυτή το 2001. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της εν λόγω
διαδικασίας ενδέχεται να διαρκέσει πολλά έτη.
Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι προοπτικές που διανοίγουν τα βραχυπρόθεσµα (παρέκταση των
ΑΟΚ) ή τα µεσοπρόθεσµα µέτρα (αναθεώρηση των υφισταµένων νοµοθετικών πράξεων) θα
καταστήσουν δυνατή την αντιστροφή της τάσης και θα διευκολύνουν επίσης τη βιώσιµη
ανάπτυξη νέων φαρµάκων για τα "είδη ή τις ενδείξεις" που έχουν παραµεληθεί µέχρι σήµερα
από τη βιοµηχανία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων.
Ωστόσο, η Επιτροπή συνεχίζει τον προβληµατισµό της σχετικά µε τη σκοπιµότητα χάραξης,
και για τα κτηνιατρικά φάρµακα, µιας συµπληρωµατικής πολιτικής, παρόµοιας µε την
προσέγγιση που ακολουθείται για τα "«ορφανά» φάρµακα ανθρώπινης χρήσης", µέσω µιας
ειδικής για το σκοπό αυτό νοµοθετικής πράξης. Μεταξύ των θεµάτων που θα διερευνηθούν
περιλαµβάνεται, ιδίως, η θέσπιση έµµεσων κινήτρων για την προώθηση της ανάπτυξης νέων
κτηνιατρικών φαρµάκων ειδικά για τους "εγκαταλελειµµένους" τοµείς της αγοράς (µεταξύ
6

Οδηγία 81/851/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Σεπτεµβρίου 1981 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε τα κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα, ΕΕ L 317 της 6.11.1981, σ. 1,
όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία 2000/37/ΕΚ της Επιτροπής της
5ης Ιουνίου 2000, ΕΕ L 139 της 10.6.2000, σ. 25.
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άλλων, µείωση των τελών καταχώρισης, παροχή τεχνικής υποστήριξης από τον Οργανισµό,
αύξηση της περιόδου αποκλειστικότητας στην αγορά). Θα µπορούσε επίσης να µελετηθεί η
θέσπιση άµεσων κινήτρων (παροχή οικονοµικής συνδροµής για την έρευνα και την
ανάπτυξη, "επιστροφή" ορισµένων επενδύσεων κατά τη χορήγηση της ΑΚ, εθελοντική
συγχρηµατοδότηση εκ µέρους των οργανώσεων κτηνοτρόφων του σχετικού είδους κ.λπ.).
Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι, αν υλοποιηθεί µια τέτοια πρόταση, πρέπει να καθοριστούν
µε απόλυτη σαφήνεια τόσο το πεδίο όσο και οι διαδικασίες εφαρµογής της.
Εντούτοις, είναι σηµαντικό να υποµνησθεί ότι µια τέτοια προσέγγιση δεν είναι δυνατόν να
δώσει συγκεκριµένα αποτελέσµατα πριν από δέκα τουλάχιστον έτη. Πράγµατι, οι
φαρµακευτικές εταιρείες δεν θα δροµολογήσουν την ανάπτυξη νέων ουσιών σε ένα τέτοιο
πλαίσιο παρά µόνο εάν διαθέτουν όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις, δηλαδή µια νοµοθεσία που
να έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και τη διαβεβαίωση ότι το φάρµακο θα ανταποκρίνεται όντως στα
ειδικά κριτήρια επιλεξιµότητας που προβλέπονται από διατάξεις αυτού του είδους. Μόνο
µετά θα αποφασίσουν να πραγµατοποιήσουν τις πολυάριθµες και µακρόχρονες µελέτες που
απαιτούνται προτού υποβάλουν ενδεχοµένως αίτηση ΑΚ.
Προκειµένου να προσδιοριστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα φάρµακα ή οι δραστικές
ουσίες που θα µπορούσαν να επωφεληθούν από ειδικές διατάξεις αυτού του είδους, ενδέχεται
να χρειαστεί µια εξαντλητική καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη µέλη. Οι
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να παράσχουν την ενεργό συνδροµή τους
προκειµένου να προσδιοριστούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα οι ανάγκες σε φάρµακα που
θεωρούνται ως όντως απαραίτητα για την υγεία και την ευεξία των ζώων, αλλά τα οποία δεν
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των εταιρειών παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων και δεν
µπορούν να αντικατασταθούν από άλλα διαθέσιµα κτηνιατρικά φάρµακα. Εξάλλου, η
εµβέλεια της προσέγγισης αυτής θα εξαρτηθεί επίσης από τα αποτελέσµατα των µέτρων που
ενδέχεται να ληφθούν σε βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη βάση.
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