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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 2000
Εφαρµογη΄ του ψηφι΄σµατος του Συµβουλι΄ου, της 24ης Ιουνι΄ου 1999, σχετικα΄ µε τη διαχει΄ριση των
΄ ν αµοιβαι΄ας αναγνω
΄ ρισης
συµφωνιω
(2001/C 8/02)
1.
Το Συµβου΄λιο εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ του για το
σηµαντικο΄ ΄εργο που επιτελε΄σθηκε ενο΄ψει της εφαρµογη΄ς του
ψηφι΄σµατος του Συµβουλι΄ου, της 24ης Ιουνι΄ου 1999 (1), σχετικα΄
µε τη διαχει΄ριση των συµφωνιω΄ν αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης. Σηµειω΄νει
τα εκπονηθε΄ντα σχετικα΄ ΄εγγραφα δηλαδη΄: κατευθυντη΄ριες αρχε΄ς
για την προπαρασκευη΄ και τη διαπραγµα΄τευση συµφωνιω΄ν αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης της πιστο΄τητας, και οδηγο΄ (vade-mecum) για
τις συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.
2.
Το Συµβου΄λιο τονι΄ζει ο΄τι τα κει΄µενα αυτα΄ ει΄ναι πολυ΄
κατατοπιστικα΄ για την εξωτερικη΄ στρατηγικη΄ της Κοινο΄τητας
καθο΄σον αφορα΄ τους τυ΄πους συµφωνιω΄ν αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.
Φρονει΄ ο΄τι θα χρειασθει΄ να συµπληρωθου΄ν και να αναπροσαρµοσθου΄ν ανα΄λογα µε τα διδα΄γµατα της πει΄ρας, ω΄στε να συµβα΄λουν
στην επι΄ρρωση της ενδοκοινοτικη΄ς οργα΄νωσης και της διαφα΄νειας
για την προπαρασκευη΄, τη διαπραγµα΄τευση και τη διαχει΄ριση των
συµφωνιω΄ν αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης.
3.
Το Συµβου΄λιο υπογραµµι΄ζει τις προσδοκι΄ες των κοινοτικω΄ν
θεσµικω΄ν οργα΄νων, των αρµο΄διων αρχω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν και
των επιχειρηµατικω΄ν κυ΄κλων καθο΄σον αφορα΄ την ενηµε΄ρωση και
(1) ΕΕ C 190 της 7.7.1999, σ. 2.

τη νοµικη΄ ασφα΄λεια. Καλει΄ την Επιτροπη΄ να εξακολουθη΄σει να
καταβα΄λλει προσπα΄θειες προς ικανοποι΄ηση αυτω΄ν των αναγκω΄ν.
Το Συµβου΄λιο εξαι΄ρει ιδιαι΄τερα το ζωτικο΄ ρο΄λο των µε΄σων
επιφυλακη΄ς σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα, µηχανισµο΄ που εγγυα΄ται την
ασφα΄λεια ο΄σων προϊο΄ντων κυκλοφορου΄ν στην κοινοτικη΄ αγορα΄,
συµπεριλαµβανοµε΄νων των προϊο΄ντων που εµπι΄πτουν στις συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης και δη΄ στο φαρµακευτικο΄ τοµε΄α.
4.
Το Συµβου΄λιο θεωρει΄ ιδιαι΄τερα σηµαντικη΄ την εκ των
προτε΄ρων και την εκ των υστε΄ρων αξιολο΄γηση των συµφωνιω΄ν
αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης, στο πλαι΄σιο της οποι΄ας ζητει΄ται η
γνω΄µη διαφο΄ρων παραγο΄ντων (αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν,
επιχειρη΄σεις, οργανισµοι΄ αξιολο΄γησης της πιστο΄τητας), ενω΄ εξετα΄ζεται αναλυτικα΄ ο αντι΄κτυπος των συµφωνιω΄ν αυτω΄ν στην εσωτερικη΄ αγορα΄.
5.
Το Συµβου΄λιο τονι΄ζει επι΄σης ο΄τι απαιτει΄ται επαγρυ΄πνηση
ου΄τως ω΄στε οι συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης να µη θι΄ξουν
την οµαλη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, πρα΄γµα που θα
επιτευχθει΄ µε την ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν µεταξυ΄ των επιτροπω΄ν
που ει΄ναι αρµο΄διες για τις συµφωνι΄ες αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης και
των επιτροπω΄ν και οµα΄δων που ει΄ναι αρµο΄διες βα΄σει των κανο΄νων
της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς.

