
AM\807493EL.doc PE439.406v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

2008/0261(COD)

12.3.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
51 - 122

Σχέδιο έκθεσης
Marisa Matias
(PE430.883v02-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά την 
πρόληψη της εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, φαρμάκων που είναι 
ψευδεπίγραφα ως προς την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))



PE439.406v01-00 2/72 AM\807493EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\807493EL.doc 3/72 PE439.406v01-00

EL

Τροπολογία 51
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 114 και 168,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τη νομική βάση με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της παρούσας οδηγίας δεν είναι μόνον να εδραιωθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς φαρμάκων (άρθρο 114), αλλά και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας στην ΕΕ (άρθρο 168).

Τροπολογία 52
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Βάσει της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ετησίως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο στατιστική έκθεση στην οποία 
θα περιλαμβάνονται αξιόπιστα και 
ακριβή στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα 
κατάσταση, τις τάσεις και τις εξελίξεις 
όσον αφορά τα ψευδεπίγραφα φάρμακα 
στα κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με το πού, πώς και από ποιον 
εντοπίστηκαν τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, 
τη χώρα από την οποία προέρχονται 
καθώς και το στοιχείο (ταυτότητα, πηγή 
και/ή συστατικά/ουσίες) που έχει 
αποτελέσει αντικείμενο παραποίησης. 
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Στην εν λόγω έκθεση πρέπει να γίνεται 
σαφής διάκριση μεταξύ των 
προβλημάτων παραποίησης και των 
παραβιάσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων όσο και άλλες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δεν επικεντρώνονται επαρκώς στα ζητήματα της προέλευσης και των κύριων πηγών των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων ούτε τα εξηγούν. Είναι σημαντικό να μην συγχέεται το πρόβλημα της 
παραβίασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με το πρόβλημα της παραποίησης φαρμάκων. Είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία τα οποία θα παρέχουν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πού εντοπίστηκαν παραποιημένα φάρμακα, από ποια 
χώρα προήρχοντο καθώς και το στοιχείο (ταυτότητα, πηγή και/ή συστατικά/ουσίες) που 
απετέλεσε αντικείμενο παραποίησης.

Τροπολογία 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Βάσει της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ετησίως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο στατιστική έκθεση στην οποία 
θα περιλαμβάνονται αξιόπιστα και 
ακριβή στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα 
κατάσταση, τις τάσεις και τις εξελίξεις 
όσον αφορά τα 
παραποιημένα/ψευδεπίγραφα φάρμακα 
στα κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με το πού, πώς και από ποιον 
εντοπίστηκαν τα παραποιημένα 
φάρμακα, τη χώρα από την οποία 
προέρχονται καθώς και το στοιχείο 
(ταυτότητα, πηγή και/ή 
συστατικά/ουσίες) που έχει αποτελέσει 
αντικείμενο παραποίησης. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τόσο η έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων όσο και άλλες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δεν επικεντρώνονται επαρκώς στα ζητήματα της προέλευσης και των κύριων πηγών των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων ούτε τα εξηγούν. Είναι σημαντικό να μην συγχέεται το πρόβλημα της 
παραβίασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με το πρόβλημα της παραποίησης φαρμακευτικών 
προϊόντων. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία τα 
οποία θα παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πού εντοπίστηκαν παραποιημένα 
φάρμακα, από ποια χώρα προήρχοντο καθώς και το στοιχείο (ταυτότητα, πηγή και/ή 
συστατικά/ουσίες) που απετέλεσε αντικείμενο παραποίησης.

Τροπολογία 54
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει 
ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις όσον 
αφορά την παραποίηση φαρμάκων και να 
επικαιροποιεί αναλόγως τα μέτρα για την 
εφαρμογή των χαρακτηριστικών 
ασφάλειας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν τα προβλήματα που συνδέονται με τα ψευδεπίγραφα 
φάρμακα, πρέπει να εξασφαλίζονται η κατανόηση και ο προσδιορισμός της προέλευσης και των 
κύριων πηγών τους. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προβλέπεται η υποβολή ετήσιας έκθεσης. 
Βάσει δε των πορισμάτων αυτών των εκθέσεων, πρέπει να επικαιροποιούνται αναλόγως τα 
μέτρα για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφάλειας.
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Τροπολογία 55
Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Εντός τριών ετών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης στην 
οποία θα περιλαμβάνονται λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την έκταση και τις 
πηγές των παραποιημένων φαρμάκων 
στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρχει σαφής εικόνα της έκτασης και των κύριων πηγών των κινδύνων 
παραποίησης ώστε να είναι δυνατή η αναδιατύπωση ή η προσαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία 56
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ και 
πρέπει να παρέχει σαφείς και 
αποτελεσματικές διασφαλίσεις όταν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
στηρίξει την εκπόνηση διεθνούς 
συμφωνίας η οποία θα ενισχύει τις 
κυρώσεις για την παραποίηση φαρμάκων, 
καθώς και ενός συμπληρωματικού 
πρωτοκόλλου στη διεθνή Σύμβαση του 
Παλέρμο κατά του διακρατικού 
οργανωμένου εγκλήματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παραποίηση φαρμάκων έχει καταστεί μια δραστηριότητα που οργανώνεται από διεθνή 
εγκληματικά δίκτυα και οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής για τη δημόσια 
υγεία δεν μπορούν να περιοριστούν σε μέτρα που λαμβάνονται μόνο στο εσωτερικό των 
ευρωπαϊκών συνόρων.

Τροπολογία 58
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Είναι ευρέως γνωστό ότι το 
Διαδίκτυο αντιπροσωπεύει μία από τις 
κύριες οδούς εισόδου ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Λαμβανομένης υπόψη της δυσκολίας 
προσδιορισμού της πραγματικής φυσικής 
διεύθυνσης των ιστοθέσεων του 
Διαδικτύου και, κατά συνέπεια, της 
χορήγησης σε αυτές πιστοποιητικού 
γνησιότητας με απόλυτη βεβαιότητα και 
της εξακρίβωσης της ποιότητας, της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
του προς πώληση φαρμάκου, είναι 
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σκόπιμο να απαγορεύονται οι μέσω 
Διαδικτύου πωλήσεις όλων των τύπων 
φαρμάκων, με την επιφύλαξη των 
εθνικών διατάξεων οι οποίες ορίζουν 
διαφορετικά και είναι εν ισχύι κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μολονότι η πώληση φαρμάκων μέσω Διαδικτύου επιτρέπεται σε ορισμένα κράτη μέλη, το 
αποδεδειγμένα υψηλό ποσοστό παρανομίας που συνδέεται με αυτές τις πωλήσεις δεν 
συμβιβάζεται με το στόχο της διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας 
στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, πρέπει να υποστηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής να θεωρούνται οι 
μέσω Διαδικτύου πωλήσεις μέρος της παράνομης αλυσίδας εφοδιασμού. Ωστόσο, δεν θίγονται 
οι νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών οι οποίες είναι εν ισχύι κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και οι οποίες θεωρούν την πρακτική αυτή νόμιμη.

Τροπολογία 59
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Ένα νόμιμο φαρμακείο πώλησης δι' 
αλληλογραφίας πρέπει να συνδέεται με 
ένα νομίμως καταχωρημένο φαρμακείο, 
ταυτόχρονα δε πρέπει να εξασφαλίζεται 
ότι το νόμιμο φαρμακείο πώλησης δι' 
αλληλογραφίας πληροί όλες τις νομικές 
απαιτήσεις που ισχύουν για όλα τα 
φαρμακεία στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει την έδρα του. Όλα τα νόμιμα 
φαρμακεία πώλησης δι' αλληλογραφίας 
πρέπει να έχουν τη νομική υποχρέωση να 
δηλώνουν έναν επικεφαλής φαρμακοποιό. 
Το φαρμακείο πώλησης δι' 
αλληλογραφίας μπορεί να χορηγεί 
κατόπιν παραγγελίας φάρμακο για το 
οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή μόνον 
εάν έχει λάβει εκ των προτέρων το 
πρωτότυπο της ιατρικής συνταγής. Τα 
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κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η 
διάθεση φαρμάκων δι' αλληλογραφίας 
ρυθμίζεται συνεχώς από καθορισμένες 
εθνικές υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φαρμακεία πώλησης δι' αλληλογραφίας πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις όπως και 
τα νομίμως καταχωρημένα φαρμακεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες λαμβάνουν 
προϊόντα της αυτής ποιότητας και ασφάλειας. Κάθε φαρμακείο πώλησης δι' αλληλογραφίας 
πρέπει να δηλώνει έναν επικεφαλής φαρμακοποιό ο οποίος είναι ο νομικά υπεύθυνος για τις 
πωλήσεις. Τα ρυθμιστικά όργανα των κρατών μελών που είναι αρμόδια για τα φαρμακεία 
πρέπει να ελέγχουν σε τακτική βάση όλα τα φαρμακεία πώλησης δι' αλληλογραφίας, σε στενή 
συνεργασία με την ευρωπαϊκή ένωση φαρμακείων πώλησης δι' αλληλογραφίας (European 
Association of Mail Service Pharmacies - EAMSP). Η EAMSP θα μπορούσε να λειτουργήσει 
ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστης πρακτικής.

Τροπολογία 60
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους 
για την υγεία που συνδέονται με την 
παραγγελία προϊόντων από παράνομες 
ιστοθέσεις. Η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβει μέτρα 
για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
του ευρέος κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αγορά 
φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου από 
ιστοθέσεις διαφορετικές από εκείνες των 
νόμιμων φαρμακείων πώλησης δι' 
αλληλογραφίας. Οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης του κοινού πρέπει να 
ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αναγνωρίζουν τα νόμιμα φαρμακεία 
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πώλησης δι' αλληλογραφίας και τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αγορά 
προϊόντων από παράνομες ιστοθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση των 
ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά φαρμάκων 
από παράνομα φαρμακεία πώλησης δι' αλληλογραφίας. Οι εν λόγω εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης του κοινού πρέπει να οργανώνονται βάσει εξειδικευμένων τεχνικών 
μάρκετινγκ ώστε να εξασφαλιστεί η αποστολή σαφών και εύληπτων μηνυμάτων σχετικά με τις 
νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες ιστοθέσεων που πωλούν φάρμακα μέσω του 
Διαδικτύου. Επί παραδείγματι, η χρήση των ίδιων διαφημίσεων θα μπορούσε να προκαλέσει 
σύγχυση στους καταναλωτές και για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται παντελώς.

Τροπολογία 61
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Είναι χρήσιμη η θέσπιση ορισμού 
της έννοιας του "ψευδεπίγραφου 
φαρμάκου" ούτως ώστε να διακρίνονται 
τα προϊόντα αυτά από τα νόμιμα αλλά μη
εγκεκριμένα φάρμακα. Επιπλέον, τα 
εγκεκριμένα ή άλλως νόμιμα προϊόντα με 
προβλήματα ποιότητας και τα φάρμακα 
τα οποία λόγω σφαλμάτων κατά την 
παρασκευή ή τον επακόλουθο χειρισμό 
δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 
των ορθών πρακτικών παρασκευής ή των 
ορθών πρακτικών διανομής δεν πρέπει να 
συγχέονται με τα ψευδεπίγραφα 
φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εσκεμμένη παραποίηση ενός φαρμακευτικού προϊόντος συνιστά ποινικό αδίκημα. Δεν πρέπει 
να θεωρείται ισοδύναμο αδίκημα προς τη μη τήρηση των ορθών παρασκευαστικών πρακτικών 
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ή τα προβλήματα ποιότητας που μπορούν να ανακύψουν σε κανονικές συνθήκες παρασκευής 
και αντιμετωπίζονται κατά τρόπο διαφανή μεταξύ του παρασκευαστή του φαρμάκου και των 
αρχών με συνεχή μέριμνα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 62
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το σημερινό δίκτυο διανομής 
φαρμάκων καθίσταται διαρκώς πιο 
πολύπλοκο και περιλαμβάνει πολλούς 
παράγοντες που δεν είναι απαραίτητα 
χονδρέμποροι-διανομείς όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2001/83/ΕΚ. Για να 
εξασφαλίζεται η αξιοπιστία στην αλυσίδα 
διανομής, η φαρμακευτική νομοθεσία θα 
πρέπει να καλύπτει όλους τους παράγοντες 
αυτής της αλυσίδας. Αυτοί οι παράγοντες 
δεν είναι μόνο οι διανομείς οι οποίοι 
προμηθεύονται, διατηρούν, αποθηκεύουν 
και προμηθεύουν προϊόντα, αλλά και τα 
πρόσωπα που συμμετέχουν σε συναλλαγές 
χωρίς να χειρίζονται τα προϊόντα. Πρέπει 
να υπόκεινται σε αναλογικούς κανόνες 
ώστε να αποκλείεται, με όλα τα διαθέσιμα 
μέσα, η δυνατότητα εισόδου, στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού της Κοινότητας, 
φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα όσον 
αφορά την ταυτότητα, το ιστορικό ή την 
πηγή τους.

(5) Το σημερινό δίκτυο διανομής 
φαρμάκων καθίσταται διαρκώς πιο 
πολύπλοκο και περιλαμβάνει πολλούς 
παράγοντες που δεν είναι απαραίτητα 
χονδρέμποροι-διανομείς όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2001/83/ΕΚ. Για να 
εξασφαλίζεται η αξιοπιστία στην αλυσίδα 
διανομής, η φαρμακευτική νομοθεσία θα 
πρέπει να καλύπτει όλους τους παράγοντες 
αυτής της αλυσίδας. Αυτοί οι παράγοντες 
δεν είναι μόνο οι διανομείς και οι 
μεταφορείς οι οποίοι προμηθεύονται, 
διατηρούν, αποθηκεύουν και προμηθεύουν 
προϊόντα, αλλά και τα πρόσωπα που 
συμμετέχουν σε συναλλαγές χωρίς να 
χειρίζονται τα προϊόντα όπως οι έμποροι ή 
οι εμπορομεσίτες. Πρέπει να υπόκεινται 
σε αναλογικούς κανόνες ώστε να 
αποκλείεται, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, η 
δυνατότητα εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα 
εφοδιασμού της Κοινότητας, φαρμάκων 
που είναι ψευδεπίγραφα όσον αφορά την 
ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 7 του σχεδίου έκθεσης.
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Τροπολογία 63
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παραποιήσεις φαρμάκων 
διαπιστώνονται επανειλημμένα σε 
παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως του άρθρου 168, τα κράτη 
μέλη είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της 
εμπορίας φαρμάκων στην τελευταία 
βαθμίδα του εμπορίου, ιδίως στα 
φαρμακεία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη 
ρύθμιση της εμπορίας φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας και μέσω του Διαδικτύου. 
Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν απόλυτη απαγόρευση της 
πώλησης συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων δι' αλληλογραφίας, στο 
πλαίσιο της ευρείας διακριτικής 
ευχέρειας που διαθέτουν, λόγω των 
κινδύνων που συνδέονται με αυτόν τον 
τρόπο εμπορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να τηρεί την ισχύουσα κατανομή αρμοδιοτήτων. Οι ρυθμίσεις για τα 
φαρμακεία και την εμπορία φαρμάκων στην τελευταία βαθμίδα του εμπορίου εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών απαγορεύει την 
εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' αλληλογραφίας, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε 
από το Δικαστήριο (Απόφαση της 11.12.2003, C-322/01, Γερμανική Ένωση Φαρμακοποιών).
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Τροπολογία 64
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει 
να λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα 
γενόσημα φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει 
τον κίνδυνο παραποιήσεων ως προς την 
τιμή τους και παλαιότερες περιπτώσεις 
στην Κοινότητα και στο εξωτερικό, 
καθώς και τις συνέπειες των 
παραποιήσεων στη δημόσια υγεία όσον 
αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα των 
παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

Or. it

Τροπολογία 65
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα (7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
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χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις 
συνέπειες των παραποιήσεων στη 
δημόσια υγεία όσον αφορά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των οικείων προϊόντων ή 
τη σοβαρότητα των παθήσεων των 
οποίων η θεραπεία επιδιώκεται.

χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και/ή
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα  

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι ασθενείς από τα παραποιημένα φάρμακα χρειάζεται μια ξεκάθαρη 
προσέγγιση. Η αξιολόγηση του κινδύνου για φάρμακα ή κατηγορίες φαρμάκων έχει ζωτική 
σημασία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διάθεσης των υφιστάμενων πόρων για την 
καταπολέμηση της παραποίησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και, στη βάση 
αυτής της αξιολόγησης, να αποφασίζει κατά πόσον απαιτούνται χαρακτηριστικά ασφαλείας. Με 
την αυστηρή ανάλυση των κινήτρων των παραποιητών (τιμή) και της προϋπάρχουσας εμπειρίας 
(προηγούμενες περιπτώσεις) αποτρέπεται η άσκοπη άντληση πόρων που θα χρειαστούν σε 
άλλους τομείς. 
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Τροπολογία 66
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, κατά τρόπο 
μοναδικό, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας και την ανιχνευσιμότητα των 
φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή. Όταν εισάγονται 
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφάλειας 
για τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή, πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
ορισμένων προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων, όπως τα γενόσημα φάρμακα. 
Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους απόλυτης σαφήνειας, οι μόνοι τύποι χαρακτηριστικών ασφαλείας που επιτρέπουν 
την εξακρίβωση της γνησιότητας και την ιχνηλασιμότητα των μεμονωμένων συσκευασιών είναι 
αυτοί που προσδιορίζουν κατά τρόπο μοναδικό την ταυτότητα της συσκευασίας.



PE439.406v01-00 16/72 AM\807493EL.doc

EL

Τροπολογία 67
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει 
να λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς των φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και εκείνων που χορηγούνται 
χωρίς συνταγή (OTC) δεν είναι εναρμονισμένο στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν έχει νόημα να 
γίνεται διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες. Όπως αναφέρεται στον γερμανικό 
Τύπο, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Pfizer, 45% του συνόλου των ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων είναι χάπια διαίτης, 35% αντιγριππικά φάρμακα και 25% φάρμακα κατά της 
στυτικής δυσλειτουργίας [σημείωση: το άθροισμα των ποσοστών δεν είναι ίσο με 100%].  Τα 
ποσοστά αυτά, εάν είναι σε γενικές γραμμές σωστά, δείχνουν ότι τα φάρμακα που χορηγούνται 
χωρίς συνταγή γίνονται συχνά αντικείμενο παραποίησης. Δεδομένου ότι κάθε ψευδεπίγραφο 
φάρμακο μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, πρέπει να καλύπτονται 
όλα τα φάρμακα, βάσει της αξιολόγησης του κινδύνου που ορίζεται στο άρθρο 54, παράγραφος 
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4.

Τροπολογία 68
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει 
να λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η γνησιότητα τόσο των φαρμάκων που χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή όσο και των φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς συνταγή διότι τα φάρμακα 
αυτά, εάν παραποιηθούν, μπορεί να έχουν καταστρεπτικές συνέπεις για την υγεία του 
ανθρώπου· τούτο δε είναι ιδιαίτερα επιτακτικό διότι, όπως φαίνεται, υπάρχει μια αυξανόμενη 
τάση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αλλαγή κατάταξης ("switching") 
φαρμάκων από συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα.



PE439.406v01-00 18/72 AM\807493EL.doc

EL

Τροπολογία 69
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει 
να λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η γνησιότητα όλων των κατηγοριών φαρμάκων, είτε αυτά 
είναι φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή είτε φάρμακα που χορηγούνται χωρίς 
συνταγή. Όλα τα φάρμακα είναι ειδικά προϊόντα τα οποία, εάν παραποιηθούν, μπορεί να έχουν 
καταστρεπτικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία.  Επιπλέον, το φαινόμενο της αλλαγής 
κατάταξης ("switching") φαρμάκων, ήτοι της κατάταξης των φαρμάκων από την κατηγορία των 
συνταγογραφούμενων σε εκείνη των μη συνταγογραφούμενων, εξαπλώνεται όλο και 
περισσότερο στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να λησμονείται άλλωστε ότι η παραποίηση φαρμάκων 
που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή μπορεί να αποφέρει μεγάλα κέρδη.
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Τροπολογία 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

7. Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή και 
εκείνων που χορηγούνται χωρίς ιατρική 
συνταγή. Όταν εισάγονται υποχρεωτικά 
χαρακτηριστικά ασφάλειας για τα 
φάρμακα τα οποία χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή και εκείνα που χορηγούνται 
χωρίς ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα ασφάλειας όσον 
αφορά τα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Λαμβανομένης υπόψη της 
αυξανόμενης κατανάλωσης των εν λόγω φαρμάκων στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να 
θεσπιστούν διατάξεις για την προστασία όλων των ασθενών, ανεξαρτήτως του διαύλου μέσω 
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του οποίου αγοράζουν τα φάρμακα.

Τροπολογία 71
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας ή οιαδήποτε 
άλλα τεχνικά μέτρα που θα εγγυώνται την 
ταυτοποίηση, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας και την ανιχνευσιμότητα των 
φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή. Όταν εισάγονται 
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφάλειας 
για τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή, πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
ορισμένων προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων, όπως τα γενόσημα φάρμακα 
και τα φάρμακα καθιερωμένης ιατρικής 
χρήσης. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί να χρησιμοποιούνται επίσης τεχνικά μέτρα όπως εκτύπωση ολογραμμάτων ή ειδική 
επικάλυψη. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες επωνύμων φαρμάκων 
καθιερωμένης ιατρικής χρήσης. Βασίζονται στην ίδια, γνωστή φόρμουλα. Τόσο τα γενόσημα 
φάρμακα όσο και τα επώνυμα φάρμακα καθιερωμένης ιατρικής χρήσης υπάγονται στην 
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κατηγορία χαμηλής τιμής και αποτελούν σπάνια αντικείμενο παραποίησης λόγω του 
περιορισμένου περιθωρίου κέρδους. Πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε έλεγχο. 

Τροπολογία 72
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα και τα φάρμακα τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο ρυθμιζόμενης 
αλυσίδας διανομής. Αυτό περιλαμβάνει 
τον κίνδυνο παραποιήσεων ως προς την 
τιμή τους και παλαιότερες περιπτώσεις 
στην Κοινότητα και στο εξωτερικό, καθώς 
και τις συνέπειες των παραποιήσεων στη 
δημόσια υγεία όσον αφορά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των οικείων προϊόντων ή 
τη σοβαρότητα των παθήσεων των οποίων 
η θεραπεία επιδιώκεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα προϊόντα (π.χ. οι ανοσοσφαιρίνες) παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό στο 
νοσοκομείο ή σε άλλο υγειονομικό ίδρυμα τελικής χρήσης. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος να 
εισέλθει στην αλυσίδα διανομής ψευδεπίγραφο φάρμακο είναι πολύ μικρός, πρέπει να τεθεί το 
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ζήτημα της απαλλαγής των προϊόντων αυτών από την υποχρέωση να φέρουν χαρακτηριστικά 
ασφαλείας. 

Τροπολογία 73
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα,
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση και την 
εξακρίβωση της γνησιότητας των 
φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή. Όταν εισάγονται 
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφάλειας 
για τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή, πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
ορισμένων προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων, όπως τα γενόσημα φάρμακα. 
Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το εάν ένα συγκεκριμένο φάρμακο πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού από τον παρασκευαστή έως το φαρμακείο πρέπει να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η ανιχευσιμότητα δεν είναι αναγκαία για την 
αναγνώριση παραποιημένων προϊόντων· επιπλέον, συνεπάγεται ένα σημαντικό πρόσθετο βάρος 
το οποίο θα προκαλούσε δυσανάλογο κόστος ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 74
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων. Αυτό 
περιλαμβάνει τον κίνδυνο παραποιήσεων 
ως προς την τιμή τους και παλαιότερες 
περιπτώσεις στην Κοινότητα και στο 
εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες των 
παραποιήσεων στη δημόσια υγεία όσον 
αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα των 
παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να προβλέπεται εκ των προτέρων εξαίρεση για γενόσημα φάρμακα όταν εισάγονται 
χαρακτηριστικά ασφάλειας για φάρμακα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή. 
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Τροπολογία 75
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

Το αργότερο πέντε έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης 
για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών 
ασφάλειας που εμφαίνονται στο στοιχείο 
ιε) του άρθρου 54 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ και την εκτιμώμενη συμβολή 
τους στη μείωση του αριθμού των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρώπη. Η 
έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
ασφάλειας άλλων κατηγοριών φαρμάκων, 
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συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων 
για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική 
συνταγή σύμφωνα με τον ορισμό του 
Τίτλου VI της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αντίκτυπος των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας πρέπει να αξιολογηθεί μετά 
από πέντε χρόνια. Εάν αποδειχθεί ότι ο αριθμός των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού έχει μειωθεί, τα εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ χαρακτηριστικά ασφάλειας 
θα μπορούσαν, εάν είναι απαραίτητο, να επεκταθούν και στα φάρμακα για τα οποία δεν 
απαιτείται ιατρική συνταγή. Προς το παρόν είναι λογικό και σκόπιμο να περιορισθεί η 
εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας στα φάρμακα τα οποία χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή. Πρέπει να αποφευχθούν οι περιττές κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να μην 
επιβαρυνθούν οι ευρωπαίοι πολίτες με περιττές δαπάνες.

Τροπολογία 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται χαρακτηριστικά ασφάλειας για 
τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή, πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
ορισμένων προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων, όπως τα γενόσημα φάρμακα. 
Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
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των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

1. Δεν ενδείκνυται η χρήση της λέξης "υποχρεωτικά " διότι, στο συγκεκριμένο κείμενο, αφορά 
όλα τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας πρέπει 
να εφαρμόζονται βάσει της αξιολόγησης του κινδύνου όσον αφορά την παραποίηση του 
προϊόντος· επομένως, η εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφάλειας δεν αφορά όλα τα 
φάρμακα. 

2. Στο κείμενο της οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί επίσης η ημερομηνία από την οποία αρχίζει 
η πενταετής περίοδος. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος των 
εκτελεστικών διατάξεων που αφορούν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και όχι η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της οδηγίας. 

Τροπολογία 77
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα και τα έκδοχα. Αυτό 
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παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.

περιλαμβάνει τον κίνδυνο παραποιήσεων 
ως προς την τιμή τους και παλαιότερες 
περιπτώσεις στην Κοινότητα και στο 
εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες των 
παραποιήσεων στη δημόσια υγεία όσον 
αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα των 
παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται

Το αργότερο πέντε έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης 
για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας που εμφαίνονται στο στοιχείο 
ιε) του άρθρου 54 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ και την εκτιμώμενη συμβολή 
τους στη μείωση του αριθμού των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρώπη. Το 
αργότερο δεκαοκτώ μήνες από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλει  έκθεση αξιολόγησης  των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας φαρμάκων 
που δεν υπόκεινται σε ιατρική συνταγή 
όπως ορίζει ο Τίτλος VI της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ.

Or. el

Justification

Ο αντίκτυπος των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας πρέπει να αξιολογηθεί το 
αργότερο μετά από πέντε  χρόνια, συμβάλλοντας στη μείωση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. 
Πρέπει όμως να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης των εναρμονισμένων χαρακτηριστικών 
ασφαλείας και σε φάρμακα που δεν χορηγούνται με ιατρική συνταγή, τα οποία επίσης μπορεί να 
αποτελούν αντικείμενο παραποίησης που να απειλεί τη δημόσια υγεία. Εάν πρέπει να 
συμπεριληφθούν, τότε αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο, ώστε να μη δημιουργείται 
αβεβαιότητα, η οποία επιβαρύνει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.
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Τροπολογία 78
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται. 

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα και τα ομοιοπαθητικά φάρμακα.
Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται. 

Το αργότερο πέντε έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης 
για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών 
ασφάλειας που εμφαίνονται στο στοιχείο 
ιε) του άρθρου 54 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ και την εκτιμώμενη συμβολή 
τους στη μείωση του αριθμού των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρώπη. Η 
έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
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ασφάλειας άλλων κατηγοριών φαρμάκων 
περιλαμβανομένων των φαρμάκων που 
δεν υπόκεινται σε ιατρική συνταγή 
σύμφωνα με τον ορισμό του Τίτλου VI 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα (εάν για τη χορήγησή τους απαιτείται ιατρική συνταγή) πρέπει να 
προστεθούν για λόγους αναλογικότητας. Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει εν προκειμένω εάν τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας είναι υποχρεωτικά βάσει μιας προσέγγισης αξιολόγησης του 
κινδύνου όπως περιγράφεται στο άρθρο 54α, σημείο 4, στοιχεία α) έως ε). Τούτο πρέπει να 
ισχύει και για άλλες κατηγορίες φαρμάκων χαμηλού κινδύνου. Τα φάρμακα αυτά πρέπει να 
εξαιρούνται γενικά, δεδομένου ότι ο κίνδυνος παραποίησής τους δεν είναι μεγαλύτερος 
(χαμηλός κύκλος εργασιών, χαμηλές τιμές) σε σύγκριση με τα ίδια ομοιοπαθητικά φάρμακα για 
τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή σε άλλα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το αργότερο πέντε έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης 
για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών 
ασφάλειας που εμφαίνονται στο στοιχείο 
ιε) του άρθρου 54 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ και την εκτιμώμενη συμβολή 
τους στη μείωση του αριθμού των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρώπη. Η 
έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
ασφάλειας άλλων κατηγοριών φαρμάκων, 
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων 
για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική 
συνταγή σύμφωνα με τον ορισμό του 
Τίτλου VI της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

1. Δεν ενδείκνυται η χρήση της λέξης "υποχρεωτικά " διότι, στο συγκεκριμένο κείμενο, αφορά 
όλα τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας πρέπει 
να εφαρμόζονται βάσει της αξιολόγησης του κινδύνου όσον αφορά την παραποίηση του 
προϊόντος· επομένως, η εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφάλειας δεν αφορά όλα τα 
φάρμακα. 

2. Στο κείμενο της οδηγίας πρέπει να τροποποιηθεί επίσης η ημερομηνία από την οποία αρχίζει 
η πενταετής περίοδος. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος των 
εκτελεστικών διατάξεων που αφορούν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και όχι η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της οδηγίας. 

Τροπολογία 80
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα 
συγκεντρώνονται σε ομάδες ούτως ώστε 
να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαιτερότητες 
ορισμένων προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων. Θα θεωρούνται ισοδύναμα 
όταν προσφέρουν το ίδιο ή υψηλότερο 
επίπεδο αποτελεσματικότητας όσον 
αφορά την ταυτοποίηση, την εξακρίβωση 
της γνησιότητας, την ιχνηλασιμότητα και 
την απουσία αλλοίωσης, καθώς και το 
ίδιο επίπεδο τεχνικής δυσκολίας όσον 
αφορά την αναπαραγωγή του φαρμάκου. 
Όταν αφαιρείται, αντικαθίσταται ή 
καλύπτεται το χαρακτηριστικό 
ασφάλειας, η παρούσα διάταξη πρέπει να 
ισχύει και για το νέο χαρακτηριστικό 
ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εφαρμοσθεί μια προσέγγιση βάσει εκτίμησης του κινδύνου, τα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας πρέπει να συγκεντρώνονται σε κατηγορίες σύμφωνα με τον κίνδυνο παραποίησης 
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των διαφόρων τύπων φαρμάκων. Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ότι τούτο είναι δυνατόν 
βάσει μιας προσέγγισης ουδέτερης από άποψη τεχνολογίας. Πέραν αυτών για να εξασφαλισθεί 
ότι τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τους συσκευαστές στο στάδιο 
της επανασυσκευασίας είναι πράγματι ισοδύναμα με τα αρχικά χαρακτηριστικά ή υψηλοτέρου 
επιπέδου, η παρούσα οδηγία πρέπει να εισαγάγει τις διάφορες κατηγορίες ισοδύναμων 
χαρακτηριστικών ή χαρακτηριστικών υψηλοτέρου επιπέδου σύμφωνα με ειδικά κριτήρια.

Τροπολογία 81
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Όταν αφαιρείται, αντικαθίσταται ή 
καλύπτεται το χαρακτηριστικό 
ασφάλειας, τα νέα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας θεωρούνται ισοδύναμα με τα 
αρχικά χαρακτηριστικά ασφάλειας όταν 
προσφέρουν το ίδιο επίπεδο 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά την 
ταυτοποίηση, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας, την ιχνηλασιμότητα και την 
απουσία αλλοίωσης, καθώς και το ίδιο 
επίπεδο τεχνικής δυσκολίας όσον αφορά 
την αναπαραγωγή του φαρμάκου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 9 της έκθεσης.

Τροπολογία 82
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
πρέπει να συγκεντρώνονται σε ομάδες 
ούτως ώστε να αντικατοπτρίζονται οι 
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ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων. Πρέπει να 
θεωρούνται ισοδύναμα όταν προσφέρουν 
το ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας 
όσον αφορά την, κατά τρόπο μοναδικό, 
ταυτοποίηση, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας, την ιχνηλασιμότητα και την 
απουσία αλλοίωσης καθώς και το ίδιο 
επίπεδο τεχνικής δυσκολίας όσον αφορά 
την αναπαραγωγή του φαρμάκου. Όταν 
αφαιρείται, αντικαθίσταται ή καλύπτεται 
ένα χαρακτηριστικό ασφάλειας, πρέπει να 
αντικαθίσταται από ένα ισοδύναμο 
χαρακτηριστικό ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους απόλυτης σαφήνειας, οι μόνοι τύποι χαρακτηριστικών ασφάλειας που επιτρέπουν 
την εξακρίβωση της γνησιότητας και την ιχνηλασιμότητα των μεμονωμένων συσκευασιών είναι 
αυτοί που προσδιορίζουν κατά τρόπο μοναδικό την ταυτότητα της συσκευασίας.

Τροπολογία 83
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Φάρμακα τα οποία χορηγούνται 
χωρίς ιατρική συνταγή πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης του 
κινδύνου την οποία διενεργούν οι εθνικές 
αρχές σε τακτική βάση. Ανάλογα με τα 
αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης του 
κινδύνου, φάρμακα που χορηγούνται 
χωρίς ιατρική συνταγή μπορούν να 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, 
οι κάτοχοι της άδειας κυκλοφορίας έχουν 
το δικαίωμα, άμα τη ενάρξει ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, να υπαγάγουν τα μη 
συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά 
προϊόντα τους στις διατάξεις της 
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παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φάρμακα τα οποία χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
ειδικής παρακολούθησης και να υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας ανάλογα με τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων του κινδύνου που διενεργούν οι εθνικές αρχές. 

Τροπολογία 84
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα κράτη μέλη, σε διαβούλευση με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, πρέπει να έχουν 
την ελευθερία να καθορίζουν τις ειδικές 
πτυχές των τεχνολογιών καταπολέμησης 
της παραποίησης φαρμάκων τις οποίες 
θεωρούν ως τις πλέον κατάλληλες για τα 
οικεία συστήματα διανομής φαρμάκων, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σφραγίδα 
γνησιότητας που θεσπίζεται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα απαιτεί την επίθεση σφραγίδας γνησιότητας στις συσκευασίες των 
φαρμάκων, η οποία θα επιτρέπει στους χονδρεμπόρους και τους φαρμακοποιούς να 
εξακριβώνουν τη γνησιότητα των φαρμάκων . Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος 
ασφαλείας πρέπει να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο βάσει των ειδικών αναγκών του εθνικού 
συστήματος διανομής φαρμάκων. Πρέπει να γίνονται σεβαστές οι εθνικές πρωτοβουλίες που 
έχουν ήδη εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται. 
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Τροπολογία 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η χρήση τεχνολογιών που 
επιτρέπουν την εξακρίβωση της 
γνησιότητας και την ανίχνευση των 
φαρμάκων σε επίπεδο ατομικής 
δοσολογίας (π.χ. κάψουλα, δισκίο ή 
αρχική συσκευασία υγρών με 
ανιχνευσιμότητα παραβίασης ) μπορεί να 
αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμη 
επιτρέποντας την καλύτερη 
παρακολούθηση των προϊόντων στην 
αγορά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση τεχνολογιών που επιτρέπουν την εξακρίβωση της γνησιότητας και την ανίχνευση των 
φαρμακευτικών προϊόντων σε επίπεδο ατομικής δοσολογίας, ως συμπλήρωμα των 
χαρακτηριστικών ασφάλειας που προτείνονται για τη συσκευασία των φαρμάκων, θα επιτρέψει 
τον ταχύ εντοπισμό παραποιημένων προϊόντων και θα συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην 
περαιτέρω μείωση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που αντιπροσωπεύουν τα 
ψευδεπίγραφα προϊόντα για τους ασθενείς.

Τροπολογία 86
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να καθορίζουν τις ειδικές 
πτυχές εξακρίβωσης της γνησιότητας 
των φαρμάκων τις οποίες θεωρούν ως τις 
πλέον κατάλληλες για το οικείο σύστημα 
διανομής φαρμάκων, λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που 
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θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία απαιτεί την προσθήκη χαρακτηριστικών ασφάλειας στις συσκευασίες των 
φαρμάκων, που θα επιτρέπουν στους χονδρεμπόρους και τους φαρμακοποιούς να 
εξακριβώνουν τη γνησιότητα των φαρμάκων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας 
εξακρίβωσης της γνησιότητας πρέπει να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του συστήματος διανομής φαρμάκων εκάστου κράτους. Πρέπει να γίνονται σεβαστές οι 
εθνικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή εφαρμόζονται.

Τροπολογία 87
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να καθορίζουν τις ειδικές 
πτυχές εξακρίβωσης της γνησιότητας 
των φαρμάκων τις οποίες θεωρούν ως τις 
πλέον κατάλληλες για το οικείο σύστημα 
διανομής φαρμάκων, λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία απαιτεί την προσθήκη χαρακτηριστικών ασφάλειας στις συσκευασίες των 
φαρμάκων, που θα επιτρέπουν στους χονδρεμπόρους και τους φαρμακοποιούς να 
εξακριβώνουν τη γνησιότητα των φαρμάκων. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας 
εξακρίβωσης της γνησιότητας πρέπει να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του συστήματος διανομής φαρμάκων εκάστου κράτους. 



PE439.406v01-00 36/72 AM\807493EL.doc

EL

Τροπολογία 88
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να καθορίζουν τις ειδικές 
πτυχές εξακρίβωσης της γνησιότητας 
των φαρμάκων κατά τον τρόπο που 
θεωρούν ως τον πλέον κατάλληλο για την 
οικεία αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 89
Crescenzio Rivellini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την 
ελευθερία να καθορίζουν τις ειδικές 
πτυχές των τεχνολογιών καταπολέμησης 
της παραποίησης φαρμάκων τις οποίες 
θεωρούν ως τις πλέον κατάλληλες για τα 
οικεία συστήματα διανομής φαρμάκων, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σφραγίδα 
γνησιότητας που θεσπίζεται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα απαιτεί την επίθεση σφραγίδας γνησιότητας στις συσκευασίες των 
φαρμάκων, η οποία θα επιτρέπει στους χονδρεμπόρους και τους φαρμακοποιούς να 
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εξακριβώνουν τη γνησιότητα των φαρμάκων. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος ασφάλειας πρέπει να καθορίζονται σε εθνικό 
επίπεδο βάσει των ειδικών αναγκών του εθνικού συστήματος διανομής φαρμάκων προκειμένου 
να εξασφαλιστεί το υψηλότερο και αποτελεσματικότερο επίπεδο προστασίας των πολιτών. 
Πρέπει να γίνονται σεβαστές οι εθνικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή 
εφαρμόζονται.

Τροπολογία 90
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Κάθε φορέας που δραστηριοποιείται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και συσκευάζει 
φάρμακα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας 
παρασκευής. Για να είναι αποτελεσματικά 
τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής έχει το δικαίωμα 
να αφαιρεί, να αντικαθιστά ή να καλύπτει 
τα εν λόγω χαρακτηριστικά μόνο υπό
αυστηρές προϋποθέσεις.

(8) Κάθε φορέας που δραστηριοποιείται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και συσκευάζει 
φάρμακα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας 
παρασκευής. Για να είναι αποτελεσματικά 
τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής δεν έχει το 
δικαίωμα να αφαιρεί, να αντικαθιστά ή να 
καλύπτει τα εν λόγω χαρακτηριστικά. 
Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και υπό
αυστηρές προϋποθέσεις όπως ορίζεται στο 
άρθρο 54α, παράγραφος 2, ο κάτοχος της 
άδειας παρασκευής έχει το δικαίωμα να 
τοποθετεί τον αρχικό περιέκτη του 
φαρμάκου σε άλλη συσκευασία μόνον εάν 
η συσκευασία αυτή εξασφαλίζει ότι ο 
αρχικός περιέκτης διατηρείται άθικτος 
και ότι το αρχικό σύστημα ασφάλειας 
παραμένει ακέραιο και αποτελεσματικό 
σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους διασφάλισης του επιθυμητού από όλους βέλτιστου επιπέδου ασφαλείας, το φάρμακο 
δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο ειδικού χειρισμού. Από τη στιγμή που ένα φαρμακευτικό 
προϊόν συσκευάζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, πρέπει να διατηρείται άθικτο 
έως την παράδοσή του στον ασθενή κατά το πρότυπο των απαιτήσεων που ισχύουν στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης του αρχικού 
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προϊόντος σε άλλο περιέκτη τηρώντας στο ακέραιο τις αρχικές ρυθμίσεις ασφάλειας.

Τροπολογία 91
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Κάθε φορέας που δραστηριοποιείται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και συσκευάζει 
φάρμακα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας 
παρασκευής. Για να είναι αποτελεσματικά 
τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής έχει το δικαίωμα 
να αφαιρεί, να αντικαθιστά ή να καλύπτει 
τα εν λόγω χαρακτηριστικά μόνο υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις.

(8) Κάθε φορέας που δραστηριοποιείται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και τοποθετεί 
ετικέτα επισήμανσης και συσκευάζει 
φάρμακα, ή επιφέρει αλλαγές στην 
επισήμανση ή τη συσκευασία, πρέπει να 
είναι κάτοχος άδειας παρασκευής. Για να 
είναι αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας, ο κάτοχος της άδειας 
παρασκευής έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, 
να αντικαθιστά ή να καλύπτει τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά μόνο υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 10 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 92
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Κάθε φορέας που δραστηριοποιείται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και συσκευάζει 
φάρμακα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας 
παρασκευής. Για να είναι αποτελεσματικά 
τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής έχει το δικαίωμα 
να αφαιρεί, να αντικαθιστά ή να καλύπτει 
τα εν λόγω χαρακτηριστικά μόνο υπό 

(8) Κάθε φορέας που δραστηριοποιείται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και τοποθετεί 
ετικέτα επισήμανσης ή συσκευάζει 
φάρμακα ή επιφέρει αλλαγές στην 
επισήμανση ή τη συσκευασία των 
φαρμάκων, πρέπει να είναι κάτοχος άδειας 
παρασκευής. Για να είναι αποτελεσματικά 
τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ο κάτοχος 
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αυστηρές προϋποθέσεις. της άδειας παρασκευής έχει το δικαίωμα 
να αφαιρεί, να αντικαθιστά ή να καλύπτει 
τα εν λόγω χαρακτηριστικά μόνο υπό 
αυστηρές προϋποθέσεις. Οι αυστηρές 
προϋποθέσεις πρέπει να παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις κατά της εισόδου 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και πρέπει επίσης να 
αντικατοπτρίζουν την αυστηρή 
υποχρέωση μέριμνας που υπέχουν οι 
κάτοχοι της άδειας παρασκευής έναντι 
του αρχικού παρασκευαστή, του κατόχου 
της άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων 
και των καταναλωτών των προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν αφαιρούνται και αντικαθίστανται τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφάλειας, οι ασθενείς και 
οι λοιποί παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να λαμβάνουν σαφή ενημέρωση μέσω 
ετικέτας επί της συσκευασίας.

Τροπολογία 93
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής υπέχουν 
αντικειμενική ευθύνη για τις βλάβες που 
προκαλούνται στους ασθενείς από 
προϊόντα που οι ίδιοι διαθέτουν στην 
αγορά και τα οποία είναι ψευδεπίγραφα ως 
προς την ταυτότητά τους.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. 
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Τροπολογία 94
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους 
που διατρέχουν όταν αγοράζουν φάρμακα 
μέσω παράνομων διαύλων. Πρέπει να 
προωθηθούν ιδιαίτερα εκστρατείες 
ενημέρωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρέπει να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με τους κινδύνους που 
συνδέονται με την αγορά φαρμάκων 
μέσω του Διαδικτύου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο αποτελεί την κύρια πηγή παραποιημένων φαρμάκων. Οι πολίτες πρέπει να 
αποθαρρύνονται εμφατικά από το να αγοράζουν φάρμακα μέσω παράνομων διαύλων διανομής.  
Επομένως, θα ήταν σκόπιμη η οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για το θέμα αυτό τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 95
Crescenzio Rivellini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους 
που διατρέχουν, ειδικά κινδύνους για την 
υγεία τους, όταν αγοράζουν φάρμακα 
μέσω παράνομων διαύλων. Πρέπει να 
προωθηθούν ιδιαίτερα εκστρατείες 
ενημέρωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε 
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ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρέπει να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με τους κινδύνους που 
συνδέονται με την αγορά φαρμάκων 
μέσω του Διαδικτύου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο αποτελεί την κύρια πηγή παραποιημένων φαρμάκων. Οι πολίτες πρέπει να 
αποθαρρύνονται εμφατικά από το να αγοράζουν φάρμακα μέσω παράνομων διαύλων διανομής. 
Επομένως, θα ήταν σκόπιμη η διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για το θέμα αυτό 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Τροπολογία 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους 
που διατρέχουν όταν αγοράζουν φάρμακα 
από παράνομους προμηθευτές. Πρέπει να 
οργανωθεί ενημερωτική εκστρατεία τόσο 
σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβει μέτρα 
για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
τους κινδύνους που συνδέονται με την 
αγορά φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου.  

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες δεν μπορούν να είναι τόσο καλά ενημερωμένοι όπως οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες 
σχετικά με τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει η υγεία τους όταν αγοράζουν φάρμακα από 
παράνομους προμηθευτές. Μια ενημερωτική εκστρατεία στο πλαίσιο της οποίας θα παρείχοντο 
στους καταναλωτές πληροφορίες από εμπειρογνώμονες σχετικά με αυτούς τους κινδύνους θα 
μπορούσε να τους αποθαρρύνει από την αγορά φαρμάκων μέσω παράνομων διαύλων.
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Τροπολογία 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Πρέπει να επιστήσει κανείς την 
προσοχή των ευρωπαίων πολιτών στους 
κινδύνους που δημιουργούνται όταν 
παραγγέλλονται φάρμακα από 
παράνομους προμηθευτές. Ιδιαίτερα 
πρέπει να προωθηθούν μέτρα 
ενημέρωσης στα κράτη μέλη και σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα 
για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
του ευρέος κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αγορά 
φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους 
που συνδέονται με την παραγγελία 
φαρμάκων από παράνομους 
προμηθευτές. Πρέπει να προωθηθούν 
ιδιαίτερα εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και 
σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή, από κοινού 
με τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβει μέτρα 
για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
του ευρέος κοινού σχετικά με τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αγορά 



AM\807493EL.doc 43/72 PE439.406v01-00

EL

φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο αποτελεί την κύρια πηγή παραποιημένων φαρμάκων. Οι πολίτες πρέπει να 
αποθαρρύνονται εμφατικά από το να αγοράζουν φάρμακα μέσω παράνομων διαύλων. 
Επομένως, πρέπει να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το θέμα αυτό τόσο σε 
επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να λάβουν μέτρα, όπως 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης, με στόχο 
την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τους κινδύνους που 
συνδέονται με την αγορά φαρμάκων 
μέσω του Διαδικτύου.    

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο αποτελεί την κύρια πηγή παραποιημένων φαρμάκων. Οι πολίτες πρέπει να 
αποθαρρύνονται εμφατικά από το να αγοράζουν φάρμακα μέσω παρανόμων διαύλων.

Τροπολογία 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι ψευδεπίγραφες δραστικές 
φαρμακευτικές ουσίες δημιουργούν τον 
κίνδυνο εμφάνισης δραστικών 

(12) Οι ψευδεπίγραφες δραστικές 
φαρμακευτικές ουσίες δημιουργούν τον 
κίνδυνο εμφάνισης δραστικών 
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φαρμακευτικών ουσιών που δεν 
ανταποκρίνονται στα πρότυπα. Ο κίνδυνος 
αυτός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. 
Ειδικότερα, οι παρασκευαστές φαρμάκων 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν, είτε μόνοι 
τους είτε μέσω φορέα διαπιστευμένου για 
το σκοπό αυτό, ότι ο παρασκευαστής-
προμηθευτής των δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών συμμορφώνεται με 
τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

φαρμακευτικών ουσιών που δεν 
ανταποκρίνονται στα πρότυπα. Ο κίνδυνος 
αυτός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον 
συνδυασμό ενός αποτελεσματικού 
συστήματος ελέγχου με ένα σύστημα 
ιχνηλασιμότητας των δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών.  Ειδικότερα, οι 
παρασκευαστές φαρμάκων θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν μόνοι τους ότι ο 
παρασκευαστής-προμηθευτής των 
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών 
συμμορφώνεται με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η δέουσα προστασία της δημόσιας υγείας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών, σε συνεργασία με τον ΕΜΕΑ, πρέπει να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις παραγωγής.  Η 
ύπαρξη πολλών διαπιστευμένων ιδιωτικών φορέων θα μείωνε την ασφάλεια ως προς την 
αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, θα προκαλούσε σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι 
υπεύθυνος για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και θα δημιουργούσε μια 
επικίνδυνη πελατειακού τύπου σχέση μεταξύ της επιθεωρούμενης επιχείρησης και του φορέα 
που διενεργεί την επιθεώρηση, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει την εμφάνιση 
κρουσμάτων διαφθοράς. 

Τροπολογία 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον 
οι εν λόγω ουσίες παρασκευάστηκαν στην 
Κοινότητα ή ήταν εισαγόμενες. Όσον
αφορά την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών σε τρίτες χώρες, 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 

(13) Για να διασφαλιστεί η επαρκής 
προστασία της δημόσιας υγείας, η
παρασκευή δραστικών φαρμακευτικών 
ουσιών θα πρέπει να υπόκειται σε ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές και θα πρέπει 
να συμφωνεί με τις πληροφορίες που 
παρέχονται στην αίτηση για άδεια 
κυκλοφορίας ή υποβάλλονται με αυτήν, 
ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι εν λόγω 
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για την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών που προορίζονται 
για εξαγωγή προς την Κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης 
και της επιβολής της νομοθεσίας, 
παρέχουν επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας ισοδύναμο με εκείνο που 
προβλέπεται από την κοινοτική 
νομοθεσία.

ουσίες παρασκευάστηκαν στην Κοινότητα 
ή ήταν εισαγόμενες. Κατά συνέπεια, όσον
αφορά την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών σε τρίτες χώρες, 
που προορίζονται για φάρμακα τα οποία 
θα διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί, μέσω περιοδικών 
υποχρεωτικών επιθεωρήσεων και μέσω 
της επιβολής της νομοθεσίας, από τις 
αρμόδιες αρχές της Ένωσης ή από αρχές 
οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες 
αμοιβαίας αναγνώρισης που καλύπτουν 
δραστικές φαρμακευτικές ουσίες, ότι η 
παρασκευή πραγματοποιείται σύμφωνα 
με αμφότερες τις προαναφερόμενες 
απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια ως προς την πηγή και την ποιότητα των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών είναι 
σημαντική. Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων ορθής παρασκευαστικής πρακτικής 
είναι απαραίτητη η διενέργεια αυστηρών και τακτικών επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής.

Τροπολογία 102
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον 
οι εν λόγω ουσίες παρασκευάστηκαν στην 
Κοινότητα ή ήταν εισαγόμενες. Όσον 
αφορά την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών σε τρίτες χώρες, 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών που προορίζονται 
για εξαγωγή προς την Κοινότητα, 

(13) Η παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον 
οι εν λόγω ουσίες παρασκευάστηκαν στην 
Κοινότητα ή ήταν εισαγόμενες. Όσον 
αφορά την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών ή εκδόχων σε 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
ότι οι κανόνες για την παρασκευή 
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών ή 
εκδόχων που προορίζονται για εξαγωγή 
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συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης 
και της επιβολής της νομοθεσίας, 
παρέχουν επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας ισοδύναμο με εκείνο που 
προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. 

προς την Κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης 
και της επιβολής της νομοθεσίας, 
παρέχουν επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας ισοδύναμο με εκείνο που 
προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έκδοχα που προέρχονται από άλλους βιομηχανικούς κλάδους και όχι από την 
φαρμακοβιομηχανία δεν μπορούν να υπόκεινται στους κανόνες των ορθών παρασκευαστικών 
πρακτικών. Πολλά έκδοχα, επί παραδείγματι, προέρχονται από τη βιομηχανία τροφίμων. Και σε 
αυτόν τον κλάδο εφαρμόζονται μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας· επί παραδείγματι, τα 
μέτρα τα οποία ελήφθησαν για προϊόντα στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος 
μεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (TSE). Τα μέτρα αυτά αποτελούν τη βάση για να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια στον τομέα των φαρμάκων. Μολονότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες 
για να διαχωριστούν τα μέτρα των δύο τομέων, οι εμπειρίες που αποκομίσθηκαν τότε έδειξαν 
σαφώς ότι ο διαχωρισμός αυτός δεν λειτουργεί. 

Τροπολογία 103
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον 
οι εν λόγω ουσίες παρασκευάστηκαν στην 
Κοινότητα ή ήταν εισαγόμενες. Όσον 
αφορά την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών σε τρίτες χώρες, 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών που προορίζονται 
για εξαγωγή προς την Κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης 
και της επιβολής της νομοθεσίας, 
παρέχουν επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας ισοδύναμο με εκείνο που 
προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.

(13) Η παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον 
οι εν λόγω ουσίες παρασκευάστηκαν στην 
Κοινότητα ή ήταν εισαγόμενες. Όσον 
αφορά την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών σε τρίτες χώρες, 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
για την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών που προορίζονται 
για εξαγωγή προς την Κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης 
και της επιβολής της νομοθεσίας, 
παρέχουν επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας ισοδύναμο με εκείνο που 
προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. 
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Τα φαρμακευτικά έκδοχα, πλην των 
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών, που 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή 
φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται σε 
δέοντες ελέγχους από τον κάτοχο άδειας 
παρασκευής ώστε να ελέγχεται και να 
επαληθεύεται από τον κάτοχο άδειας 
παρασκευής ότι τα έκδοχα είναι 
κατάλληλα για χρήση στην παρασκευή 
φαρμάκων σύμφωνα με ορθές πρακτικές 
παρασκευής και ότι η επαλήθευση 
παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των εκδόχων στο πεδίο εφαρμογής είναι σημαντική υπό τον όρο να 
αντιμετωπίζονται τα έκδοχα χωριστά από τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες και να ισχύουν 
ειδικές απαιτήσεις, διαφορετικές από τις ισχύουσες για τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες. Ο 
Κάτοχος Άδειας Παρασκευής είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι η ποιότητα των εκδόχων είναι 
κατάλληλη για τον σκοπό τους και αυτή η διάταξη περιλαμβάνεται ήδη στις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές της ΕΕ για τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση1.

Τροπολογία 104
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Οι δραστικές φαρμακευτικές 
ουσίες που παρασκευάζονται σε μονάδες 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες πρέπει 
να υπόκεινται όχι μόνον σε επιθεωρήσεις 
που διενεργούνται για λόγους μη 
συμμόρφωσης αλλά επίσης σε ανάλυση 
του κινδύνου και σε επιθεωρήσεις και 
έρευνες βάσει πληροφοριών με 
συγκεκριμένους στόχους.

                                               
1 Οδηγία 2003/94/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2003 περί θεσπίσεως των αρχών και των 
κατευθυντήριων γραμμών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για 
τον άνθρωπο και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο, ΕΕ L 262, σ. 22-26·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 12 της έκθεσης.

Τροπολογία 105
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Οσάκις ορθές πρακτικές 
παρασκευής εκδόχων ή ισοδύναμα 
συστήματα διατάξεων έχουν ήδη 
θεσπισθεί και τυγχάνουν καλής ρύθμισης, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα έκδοχα σε άλλες εφαρμογές, όπως είναι τα είδη διατροφής, ισχύουν ήδη συστήματα που 
ισοδυναμούν με ορθές πρακτικές παρασκευής, όπως είναι η ανάλυση κινδύνου κρίσιμου 
σημείου ελέγχου (HACCP) και/ή ISO9001/ISO22000 και υποχρεωτική πιστοποίηση από την 
Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων (EDQM). Πέραν τούτου οι ορθές 
πρακτικές παρασκευής της European Federation for Cosmetic Ingredients (καλλυντικά) είναι 
ήδη αποδεκτές από τους παρασκευαστές φαρμάκων σε ολόκληρο τον κόσμο όταν ελέγχονται οι 
παρασκευαστές εκδόχων. Αυτές πρέπει να αρκούν προς ικανοποίηση των κριτηρίων ασφαλείας 
και ποιότητας: νέες υποχρεωτικές ορθές πρακτικές παρασκευής για αυτά τα έκδοχα δεν θα 
παράσχουν στους ασθενείς οιαδήποτε πρόσθετη ασφάλεια.

Τροπολογία 106
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να διευκολυνθεί η επιβολή και ο 
έλεγχος των κοινοτικών κανόνων που 

(14) Για να διευκολυνθεί η επιβολή και ο 
έλεγχος των κοινοτικών κανόνων που 
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αφορούν δραστικές ουσίες οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, οι 
παρασκευαστές ή οι εισαγωγείς των εν 
λόγω ουσιών θα πρέπει να κοινοποιούν τη 
δραστηριότητά τους.

αφορούν δραστικές ουσίες οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, οι 
παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι 
διανομείς των εν λόγω ουσιών θα πρέπει 
να κοινοποιούν τη δραστηριότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 107
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 a) Παραποιήσεις φαρμάκων 
διαπιστώνονται επανειλημμένα σε 
παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, 
ιδίως το άρθρο 168 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 
είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της 
εμπορίας φαρμάκων στην τελευταία 
βαθμίδα του εμπορίου, ιδίως στα 
φαρμακεία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη 
ρύθμιση της εμπορίας των φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας και μέσω του Διαδικτύου. 
Η νομολογία του Δικαστηρίου επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να επιβάλλουν απόλυτη 
απαγόρευση της πώλησης 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας, στο πλαίσιο της ευρείας 
διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν, 
λόγω των κινδύνων που συνδέονται με 
αυτόν τον τρόπο εμπορίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να τηρεί την ισχύουσα κατανομή αρμοδιοτήτων. Οι ρυθμίσεις για τα 
φαρμακεία και την εμπορία φαρμάκων στην τελευταία βαθμίδα του εμπορίου εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών απαγορεύει την 
εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' αλληλογραφίας, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε 
από το Δικαστήριο.
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Τροπολογία 108
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να εξασφαλιστεί παρόμοιο 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου σε όλη την Κοινότητα, και για 
να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην 
εσωτερική αγορά, θα πρέπει να καταστούν 
αυστηρότερες οι εναρμονισμένες αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
επιθεωρήσεις των κατόχων άδειας 
παρασκευής και της άδειας χονδρικής 
πώλησης φαρμάκων και των 
παρασκευαστών δραστικών ουσιών. Αυτό 
θα εξασφαλίσει επίσης τη λειτουργία των 
υφιστάμενων συμφωνιών αμοιβαίας 
αναγνώρισης, οι οποίες βασίζονται στην 
αποτελεσματική και συγκρίσιμη 
επιθεώρηση και επιβολή της νομοθεσίας 
σε όλη την Κοινότητα.

(15) Για να εξασφαλιστεί παρόμοιο 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου σε όλη την Κοινότητα, και για 
να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην 
εσωτερική αγορά, θα πρέπει να καταστούν 
αυστηρότερες οι εναρμονισμένες αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
επιθεωρήσεις των κατόχων άδειας 
παρασκευής και της άδειας χονδρικής 
πώλησης φαρμάκων και των 
παρασκευαστών και διανομέων δραστικών 
ουσιών. Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης τη 
λειτουργία των υφιστάμενων συμφωνιών 
αμοιβαίας αναγνώρισης, οι οποίες 
βασίζονται στην αποτελεσματική και 
συγκρίσιμη επιθεώρηση και επιβολή της 
νομοθεσίας σε όλη την Κοινότητα.

Or. en

Τροπολογία 109
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιβάλλουν ουσιαστικές κυρώσεις για 
πράξεις που σχετίζονται με ψευδεπίγραφα 
φάρμακα. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες 
που επιβάλλονται συστηματικά για 
παράνομες πράξεις σχετικές με 
ναρκωτικά. Η Επιτροπή μπορεί να 
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εκδώσει γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
για ένα τέτοιο καθεστώς ουσιαστικών 
ποινικών κυρώσεων. Πρέπει να 
περιληφθούν ειδικές διατάξεις στην 
οδηγία 2001/83/ΕΚ για την επιβολή νέων 
απαιτήσεων περί χαρακτηριστικών 
ασφαλείας. Στις περιπτώσεις 
εγκεκριμένων ή άλλως συννόμων 
φαρμακευτικών προϊόντων με ατέλειες 
ποιότητας λόγω σφαλμάτων κατά την 
παρασκευή ή τον επακόλουθο χειρισμό 
εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης ή των κρατών μελών. 

Or. en

Τροπολογία 110
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς είναι απαραίτητο να θεσπισθούν 
σε ολόκληρη την ΕΕ εναρμονισμένα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας για φάρμακα. 
Η τεχνική εφαρμογή αυτών των 
χαρακτηριστικών και ο σχεδιασμός των 
μεθόδων δοκιμής πρέπει ωστόσο να 
αφήνονται στα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για την τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης πρέπει να φέρουν μόνον 
τα κράτη μέλη. Τούτο εξασφαλίζει ότι οι λύσεις τις οποίες ευρίσκει κανείς είναι αρμόζουσες και 
στα μέτρα των αντιστοίχων συστημάτων διανομής φαρμάκων των κρατών μελών. 
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Τροπολογία 111
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ 
οι κανόνες και γενικές αρχές που αφορούν 
τους μηχανισμούς με τους οποίους τα 
κράτη μέλη ελέγχουν την από την 
Επιτροπή άσκηση των εκτελεστικών της 
αρμοδιοτήτων καθορίζονται εκ των 
προτέρων από κανονισμό που εγκρίνεται 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. Εν αναμονή της έγκρισης 
αυτού του νέου κανονισμού και 
δεδομένης της ανάγκης να εγκριθεί και 
τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία το 
ταχύτερο δυνατό, ο έλεγχος από τα κράτη 
μέλη πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για 
τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή, εφόσον οι εν 
λόγω διατάξεις παραμένουν συμβατές με 
τις τροποποιημένες Συνθήκες. 
Παραπομπές στις εν λόγω διατάξεις 
πρέπει όμως να αντικατασταθούν με 
παραπομπές στους κανόνες και τις αρχές 
που ορίζονται στον νέο κανονισμό ευθύς 
ως ο κανονισμός τεθεί εν ισχύι.

Or. en

Τροπολογία 112
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να (17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
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έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα 
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εμφανίζονται στη συσκευασία 
φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή και να εγκρίνει λεπτομερείς 
κανόνες για φάρμακα που εισέρχονται 
χωρίς να τίθενται σε κυκλοφορία στην 
αγορά. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας ή οιοδήποτε 
άλλο τεχνικό μέσο ικανό να επιβεβαιώνει 
τη γνησιότητα του φαρμάκου που θα 
εμφανίζονται στη συσκευασία φαρμάκων 
που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και 
να εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες για 
φάρμακα που εισέρχονται χωρίς να 
τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά.
Πρέπει να εξευρεθούν τυποποιημένη 
μορφή χαρακτηριστικού ασφαλείας ή 
τυποποιημένο μέτρο ασφαλείας εντός της 
Ένωσης.  

Or. en

Αιτιολόγηση

 Στην παρούσα συζήτηση εξετάζονται μόνον πλείονες τύποι κωδικοποίησης. Πρέπει να έχει 
κανείς κατά νου ότι ένα τυποποιημένο μέτρο ασφαλείας δεν πρέπει κατ' ανάγκη να είναι 
χαρακτηριστικό ασφαλείας, όπως είναι ένας δισδιάστατος ραβδωτός κωδικός ή ένας κωδικός 
προσδιορισμού ραδιοσυχνοτήτων (RFID-Code), θα μπορούσε όμως να είναι μέτρο ασφαλείας, 
όπως ειδικό ολόγραμμα ή επίχρισμα, επίσης. Η υλοποίηση αυτής της λύσης ίσως να είναι 
ολιγότερο ακριβή και τεχνικά ευκολότερη. 

Τροπολογία 113
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα 
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εμφανίζονται στη συσκευασία 
φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή και να εγκρίνει λεπτομερείς 
κανόνες για φάρμακα που εισέρχονται 
χωρίς να τίθενται σε κυκλοφορία στην 
αγορά. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 

(17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τυο 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εμφανίζονται στη συσκευασία φαρμάκων 
που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και 
να εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες για 
φάρμακα που εισέρχονται χωρίς να 
τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά.
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παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει την αποκαλούμενη "διαδικασία επιτροπολογίας" με τη 
νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Τροπολογία 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Το αργότερο 36 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να εναρμονισθεί η διαδικασία 
ανιχνευσιμότητας για φάρμακα στο 
επίπεδο της ΕΕ. Ούτως έκαστο φάρμακο 
πρέπει να φέρει επί της συσκευασίας του 
αριθμό σειράς που προσδιορίζει με 
σαφήνεια την ταυτότητα του προϊόντος. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να εναρμονισθούν οι διαδικασίες ανιχνευσιμότητας φαρμάκου ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του ιατρικού κόσμου και των ασθενών 
κατά τρόπο αρμόζοντα και λειτουργικό.
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Τροπολογία 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται για να επιβάλλουν τους 
υφιστάμενους περιορισμούς παράνομης 
εμπορίας φαρμάκων, περιλαμβανομένου 
και μέσω της Europol.

Or. en

Τροπολογία 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται, περιλαμβανομένου και 
μέσω της Europol, για να επιβάλλουν 
τους υφιστάμενους περιορισμούς στην 
παράνομη μέσω διαδικτύου παροχή 
φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σημαντικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της 
παράνομης παροχής φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τεχνολογικό τομέα. Αυτή η συνεργασία πρέπει να 
περιλαμβάνει και την Europol η οποία έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη εμπειρογνωμοσύνη σε 
τομείς που αφορούν το έγκλημα στον ευρωπαϊκό κυβερνοχώρο.
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Τροπολογία 117
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Πέραν τούτων τα κράτη μέλη πρέπει 
να συνεργάζονται, χρησιμοποιώντας τις 
υπηρεσίες της Europol, για να επιβάλλουν 
τους υφιστάμενους περιορισμούς στην 
παράνομη μέσω διαδικτύου παροχή 
φαρμάκων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής βελτίστων 
πρακτικών, είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπισθεί η παράνομη παροχή φαρμάκων μέσω 
διαδικτύου. Η Europol έχει αξιοσημείωτη εμπειρογνωμοσύνη  σε τομείς που σχετίζονται με το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται 
στο πλαίσιο της Europol και άλλων φορέων 
στην επιβολή των υφισταμένων κανόνων που 
έχουν σχεδιασθεί προς περιορισμό των 
παρανόμων δραστηριοτήτων εκείνων που 
παρέχουν φάρμακα μέσω διαδικτύου.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθούν σε χρήση τόσο η εμπειρία που έχει αποκτήσει η Europol όσο και οι 
διαθέσιμες υποδομές, επί παραδείγματι για τον περιορισμό της κυκλοφορίας παρανόμων 
φαρμάκων εντός της ΕΕ.
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Τροπολογία 119
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
άλλων με την Europol για την ενίσχυση 
των ήδη υφιστάμενων περιορισμών της 
παράνομης παροχής φαρμάκων μέσω 
διαδικτύου. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προς καταπολέμηση της παράνομης διανομής 
φαρμάκων μέσω του διαδικτύου είναι ασφαλώς ευρεία και περιλαμβάνει, π.χ., την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογικής τεχνογνωσίας. Η συνεργασία αυτή πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει και την Europol, η οποία έχει αποκτήσει τεράστια πείρα στο χώρο του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

Τροπολογία 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Παραποιήσεις φαρμάκων 
διαπιστώνονται επανειλημμένα σε 
παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, 
ιδίως το άρθρο 168 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 
είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της 
εμπορίας φαρμάκων στην τελευταία 
βαθμίδα του εμπορίου, ιδίως στα 
φαρμακεία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη 
ρύθμιση της εμπορίας των φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας και μέσω του Διαδικτύου. 
Η νομολογία του Δικαστηρίου επιτρέπει 
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στα κράτη μέλη να επιβάλλουν απόλυτη 
απαγόρευση της πώλησης 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας, στο πλαίσιο της ευρείας 
διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν, 
λόγω των κινδύνων που συνδέονται με 
αυτόν τον τρόπο εμπορίας.

Or. de

Τροπολογία 121
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Παραποιήσεις φαρμάκων 
διαπιστώνονται επανειλημμένα σε 
παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, 
ιδίως το άρθρο 168 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 
είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της 
εμπορίας φαρμάκων στην τελευταία 
βαθμίδα του εμπορίου, ιδίως στα 
φαρμακεία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη 
ρύθμιση της εμπορίας των φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας και μέσω του Διαδικτύου. 
Η νομολογία του Δικαστηρίου επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να επιβάλλουν απόλυτη 
απαγόρευση της πώλησης 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας, στο πλαίσιο της ευρείας 
διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν, 
λόγω των κινδύνων που συνδέονται με 
αυτόν τον τρόπο εμπορίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να τηρεί την ισχύουσα κατανομή αρμοδιοτήτων. Οι ρυθμίσεις για τα 
φαρμακεία και την εμπορία φαρμάκων στην τελευταία βαθμίδα του εμπορίου εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών απαγορεύει την 
εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' αλληλογραφίας, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε 
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από το Δικαστήριο (Απόφαση της 11.12.2003, C-322/01, Γερμανική Ένωση Φαρμακοποιών). 

Τροπολογία 122
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς είναι απαραίτητο να θεσπισθούν 
σε ολόκληρη την ΕΕ εναρμονισμένα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας για φάρμακα. 
Η τεχνική εφαρμογή αυτών των 
χαρακτηριστικών και ο σχεδιασμός των 
μεθόδων δοκιμής πρέπει ωστόσο να 
αφήνονται στα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για την τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης πρέπει να φέρουν μόνον 
τα κράτη μέλη. Τούτο εξασφαλίζει ότι οι λύσεις τις οποίες ευρίσκει κανείς είναι αρμόζουσες και 
στα μέτρα των αντιστοίχων συστημάτων διανομής φαρμάκων των κρατών μελών.

Τροπολογία 103
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον 
οι εν λόγω ουσίες παρασκευάστηκαν στην 
Κοινότητα ή ήταν εισαγόμενες. Όσον 
αφορά την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών σε τρίτες χώρες, 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 

(13) Η παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών θα πρέπει να 
υπόκειται σε ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον 
οι εν λόγω ουσίες παρασκευάστηκαν στην 
Κοινότητα ή ήταν εισαγόμενες. Όσον 
αφορά την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών σε τρίτες χώρες, 
θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
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για την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών που προορίζονται 
για εξαγωγή προς την Κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης 
και της επιβολής της νομοθεσίας, 
παρέχουν επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας ισοδύναμο με εκείνο που 
προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.

για την παρασκευή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών που προορίζονται 
για εξαγωγή προς την Κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένων της επιθεώρησης 
και της επιβολής της νομοθεσίας, 
παρέχουν επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας ισοδύναμο με εκείνο που 
προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. 
Τα φαρμακευτικά έκδοχα, πλην των 
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών, που 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή 
φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται σε 
δέοντες ελέγχους από τον κάτοχο άδειας 
παρασκευής ώστε να ελέγχεται και να 
επαληθεύεται από τον κάτοχο άδειας 
παρασκευής ότι τα έκδοχα είναι 
κατάλληλα για χρήση στην παρασκευή 
φαρμάκων σύμφωνα με ορθές πρακτικές 
παρασκευής και ότι η επαλήθευση 
παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των εκδόχων στο πεδίο εφαρμογής είναι σημαντική υπό τον όρο να 
αντιμετωπίζονται τα έκδοχα χωριστά από τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες και να ισχύουν 
ειδικές απαιτήσεις, διαφορετικές από τις ισχύουσες για τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες. Ο 
Κάτοχος Άδειας Παρασκευής είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι η ποιότητα των εκδόχων είναι 
κατάλληλη για τον σκοπό τους και αυτή η διάταξη περιλαμβάνεται ήδη στις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές της ΕΕ για τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση1.

Τροπολογία 104
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Οι δραστικές φαρμακευτικές 
ουσίες που παρασκευάζονται σε μονάδες 

                                               
1 Οδηγία 2003/94/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2003 περί θεσπίσεως των αρχών και των 
κατευθυντήριων γραμμών ορθής παρασκευαστικής πρακτικής όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για 
τον άνθρωπο και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο, ΕΕ L 262, σ. 22-26·
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εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες πρέπει 
να υπόκεινται όχι μόνον σε επιθεωρήσεις 
που διενεργούνται για λόγους μη 
συμμόρφωσης αλλά επίσης σε ανάλυση 
του κινδύνου και σε επιθεωρήσεις και 
έρευνες βάσει πληροφοριών με 
συγκεκριμένους στόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 12 της έκθεσης.

Τροπολογία 105
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) Οσάκις ορθές πρακτικές 
παρασκευής εκδόχων ή ισοδύναμα 
συστήματα διατάξεων έχουν ήδη 
θεσπισθεί και τυγχάνουν καλής ρύθμισης, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα έκδοχα σε άλλες εφαρμογές, όπως είναι τα είδη διατροφής, ισχύουν ήδη συστήματα που 
ισοδυναμούν με ορθές πρακτικές παρασκευής, όπως είναι η ανάλυση κινδύνου κρίσιμου 
σημείου ελέγχου (HACCP) και/ή ISO9001/ISO22000 και υποχρεωτική πιστοποίηση από την 
Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για την Ποιότητα των Φαρμάκων (EDQM). Πέραν τούτου οι ορθές 
πρακτικές παρασκευής της European Federation for Cosmetic Ingredients (καλλυντικά) είναι 
ήδη αποδεκτές από τους παρασκευαστές φαρμάκων σε ολόκληρο τον κόσμο όταν ελέγχονται οι 
παρασκευαστές εκδόχων. Αυτές πρέπει να αρκούν προς ικανοποίηση των κριτηρίων ασφαλείας 
και ποιότητας: νέες υποχρεωτικές ορθές πρακτικές παρασκευής για αυτά τα έκδοχα δεν θα 
παράσχουν στους ασθενείς οιαδήποτε πρόσθετη ασφάλεια.
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Τροπολογία 106
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να διευκολυνθεί η επιβολή και ο 
έλεγχος των κοινοτικών κανόνων που 
αφορούν δραστικές ουσίες οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, οι 
παρασκευαστές ή οι εισαγωγείς των εν 
λόγω ουσιών θα πρέπει να κοινοποιούν τη 
δραστηριότητά τους.

(14) Για να διευκολυνθεί η επιβολή και ο 
έλεγχος των κοινοτικών κανόνων που 
αφορούν δραστικές ουσίες οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, οι 
παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι 
διανομείς των εν λόγω ουσιών θα πρέπει 
να κοινοποιούν τη δραστηριότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 107
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 a) Παραποιήσεις φαρμάκων 
διαπιστώνονται επανειλημμένα σε 
παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης,
ιδίως το άρθρο 168 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 
είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της 
εμπορίας φαρμάκων στην τελευταία 
βαθμίδα του εμπορίου, ιδίως στα 
φαρμακεία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη 
ρύθμιση της εμπορίας των φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας και μέσω του Διαδικτύου. 
Η νομολογία του Δικαστηρίου επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να επιβάλλουν απόλυτη 
απαγόρευση της πώλησης 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας, στο πλαίσιο της ευρείας 
διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν, 
λόγω των κινδύνων που συνδέονται με 
αυτόν τον τρόπο εμπορίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να τηρεί την ισχύουσα κατανομή αρμοδιοτήτων. Οι ρυθμίσεις για τα 
φαρμακεία και την εμπορία φαρμάκων στην τελευταία βαθμίδα του εμπορίου εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών απαγορεύει την 
εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' αλληλογραφίας, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε 
από το Δικαστήριο.

Τροπολογία 108
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να εξασφαλιστεί παρόμοιο 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου σε όλη την Κοινότητα, και για 
να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην 
εσωτερική αγορά, θα πρέπει να καταστούν 
αυστηρότερες οι εναρμονισμένες αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
επιθεωρήσεις των κατόχων άδειας 
παρασκευής και της άδειας χονδρικής 
πώλησης φαρμάκων και των 
παρασκευαστών δραστικών ουσιών. Αυτό 
θα εξασφαλίσει επίσης τη λειτουργία των 
υφιστάμενων συμφωνιών αμοιβαίας 
αναγνώρισης, οι οποίες βασίζονται στην 
αποτελεσματική και συγκρίσιμη 
επιθεώρηση και επιβολή της νομοθεσίας 
σε όλη την Κοινότητα.

(15) Για να εξασφαλιστεί παρόμοιο 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου σε όλη την Κοινότητα, και για 
να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην 
εσωτερική αγορά, θα πρέπει να καταστούν 
αυστηρότερες οι εναρμονισμένες αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
επιθεωρήσεις των κατόχων άδειας 
παρασκευής και της άδειας χονδρικής 
πώλησης φαρμάκων και των 
παρασκευαστών και διανομέων δραστικών 
ουσιών. Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης τη 
λειτουργία των υφιστάμενων συμφωνιών 
αμοιβαίας αναγνώρισης, οι οποίες 
βασίζονται στην αποτελεσματική και 
συγκρίσιμη επιθεώρηση και επιβολή της 
νομοθεσίας σε όλη την Κοινότητα.

Or. en
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Τροπολογία 109
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιβάλλουν ουσιαστικές κυρώσεις για 
πράξεις που σχετίζονται με ψευδεπίγραφα 
φάρμακα. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες 
που επιβάλλονται συστηματικά για 
παράνομες πράξεις σχετικές με 
ναρκωτικά. Η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
για ένα τέτοιο καθεστώς ουσιαστικών 
ποινικών κυρώσεων. Πρέπει να 
περιληφθούν ειδικές διατάξεις στην 
οδηγία 2001/83/ΕΚ για την επιβολή νέων 
απαιτήσεων περί χαρακτηριστικών 
ασφαλείας. Στις περιπτώσεις 
εγκεκριμένων ή άλλως συννόμων 
φαρμακευτικών προϊόντων με ατέλειες 
ποιότητας λόγω σφαλμάτων κατά την 
παρασκευή ή τον επακόλουθο χειρισμό 
εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης ή των κρατών μελών. 

Or. en

Τροπολογία 110
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς είναι απαραίτητο να θεσπισθούν 
σε ολόκληρη την ΕΕ εναρμονισμένα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας για φάρμακα. 
Η τεχνική εφαρμογή αυτών των 
χαρακτηριστικών και ο σχεδιασμός των 
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μεθόδων δοκιμής πρέπει ωστόσο να 
αφήνονται στα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για την τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης πρέπει να φέρουν μόνον 
τα κράτη μέλη. Τούτο εξασφαλίζει ότι οι λύσεις τις οποίες ευρίσκει κανείς είναι αρμόζουσες και 
στα μέτρα των αντιστοίχων συστημάτων διανομής φαρμάκων των κρατών μελών. 

Τροπολογία 111
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα μέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

(16) Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ 
οι κανόνες και γενικές αρχές που αφορούν 
τους μηχανισμούς με τους οποίους τα 
κράτη μέλη ελέγχουν την από την 
Επιτροπή άσκηση των εκτελεστικών της 
αρμοδιοτήτων καθορίζονται εκ των 
προτέρων από κανονισμό που εγκρίνεται 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. Εν αναμονή της έγκρισης 
αυτού του νέου κανονισμού και 
δεδομένης της ανάγκης να εγκριθεί και 
τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία το 
ταχύτερο δυνατό, ο έλεγχος από τα κράτη 
μέλη πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για 
τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή, εφόσον οι εν 
λόγω διατάξεις παραμένουν συμβατές με 
τις τροποποιημένες Συνθήκες. 
Παραπομπές στις εν λόγω διατάξεις 
πρέπει όμως να αντικατασταθούν με 
παραπομπές στους κανόνες και τις αρχές 
που ορίζονται στον νέο κανονισμό ευθύς 
ως ο κανονισμός τεθεί εν ισχύι.
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Or. en

Τροπολογία 112
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα 
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εμφανίζονται στη συσκευασία 
φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή και να εγκρίνει λεπτομερείς 
κανόνες για φάρμακα που εισέρχονται 
χωρίς να τίθενται σε κυκλοφορία στην 
αγορά. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας ή οιοδήποτε 
άλλο τεχνικό μέσο ικανό να επιβεβαιώνει 
τη γνησιότητα του φαρμάκου που θα 
εμφανίζονται στη συσκευασία φαρμάκων 
που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και 
να εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες για 
φάρμακα που εισέρχονται χωρίς να 
τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά.
Πρέπει να εξευρεθούν τυποποιημένη 
μορφή χαρακτηριστικού ασφαλείας ή 
τυποποιημένο μέτρο ασφαλείας εντός της 
Ένωσης.  

Or. en

Αιτιολόγηση

 Στην παρούσα συζήτηση εξετάζονται μόνον πλείονες τύποι κωδικοποίησης. Πρέπει να έχει 
κανείς κατά νου ότι ένα τυποποιημένο μέτρο ασφαλείας δεν πρέπει κατ' ανάγκη να είναι 
χαρακτηριστικό ασφαλείας, όπως είναι ένας δισδιάστατος ραβδωτός κωδικός ή ένας κωδικός 
προσδιορισμού ραδιοσυχνοτήτων (RFID-Code), θα μπορούσε όμως να είναι μέτρο ασφαλείας, 
όπως ειδικό ολόγραμμα ή επίχρισμα, επίσης. Η υλοποίηση αυτής της λύσης ίσως να είναι 
ολιγότερο ακριβή και τεχνικά ευκολότερη. 
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Τροπολογία 113
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα 
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εμφανίζονται στη συσκευασία 
φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή και να εγκρίνει λεπτομερείς 
κανόνες για φάρμακα που εισέρχονται 
χωρίς να τίθενται σε κυκλοφορία στην 
αγορά. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τυο 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα 
εμφανίζονται στη συσκευασία φαρμάκων 
που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και 
να εγκρίνει λεπτομερείς κανόνες για 
φάρμακα που εισέρχονται χωρίς να 
τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει την αποκαλούμενη "διαδικασία επιτροπολογίας" με τη 
νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Τροπολογία 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Το αργότερο 36 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να εναρμονισθεί η διαδικασία 
ανιχνευσιμότητας για φάρμακα στο 
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επίπεδο της ΕΕ. Ούτως έκαστο φάρμακο 
πρέπει να φέρει επί της συσκευασίας του 
αριθμό σειράς που προσδιορίζει με 
σαφήνεια την ταυτότητα του προϊόντος. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να εναρμονισθούν οι διαδικασίες ανιχνευσιμότητας φαρμάκου ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του ιατρικού κόσμου και των ασθενών 
κατά τρόπο αρμόζοντα και λειτουργικό.

Τροπολογία 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται για να επιβάλλουν τους 
υφιστάμενους περιορισμούς παράνομης 
εμπορίας φαρμάκων, περιλαμβανομένου 
και μέσω της Europol.

Or. en

Τροπολογία 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται, περιλαμβανομένου και 
μέσω της Europol, για να επιβάλλουν 
τους υφιστάμενους περιορισμούς στην 
παράνομη μέσω διαδικτύου παροχή 
φαρμάκων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχει σημαντικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της 
παράνομης παροχής φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τεχνολογικό τομέα. Αυτή η συνεργασία πρέπει να 
περιλαμβάνει και την Europol η οποία έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη εμπειρογνωμοσύνη σε 
τομείς που αφορούν το έγκλημα στον ευρωπαϊκό κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 117
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Πέραν τούτων τα κράτη μέλη πρέπει 
να συνεργάζονται, χρησιμοποιώντας τις 
υπηρεσίες της Europol, για να επιβάλλουν 
τους υφιστάμενους περιορισμούς στην 
παράνομη μέσω διαδικτύου παροχή 
φαρμάκων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής βελτίστων 
πρακτικών, είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπισθεί η παράνομη παροχή φαρμάκων μέσω 
διαδικτύου. Η Europol έχει αξιοσημείωτη εμπειρογνωμοσύνη  σε τομείς που σχετίζονται με το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται 
στο πλαίσιο της Europol και άλλων φορέων 
στην επιβολή των υφισταμένων κανόνων που 
έχουν σχεδιασθεί προς περιορισμό των 
παρανόμων δραστηριοτήτων εκείνων που 
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παρέχουν φάρμακα μέσω διαδικτύου.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθούν σε χρήση τόσο η εμπειρία που έχει αποκτήσει η Europol όσο και οι 
διαθέσιμες υποδομές, επί παραδείγματι για τον περιορισμό της κυκλοφορίας παρανόμων 
φαρμάκων εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 119
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
άλλων με την Europol για την ενίσχυση 
των ήδη υφιστάμενων περιορισμών της 
παράνομης παροχής φαρμάκων μέσω 
διαδικτύου. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προς καταπολέμηση της παράνομης διανομής 
φαρμάκων μέσω του διαδικτύου είναι ασφαλώς ευρεία και περιλαμβάνει, π.χ., την ανταλλαγή 
των βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογικής τεχνογνωσίας. Η συνεργασία αυτή πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει και την Europol, η οποία έχει αποκτήσει τεράστια πείρα στο χώρο του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος. 

Τροπολογία 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Παραποιήσεις φαρμάκων 
διαπιστώνονται επανειλημμένα σε 



AM\807493EL.doc 71/72 PE439.406v01-00

EL

παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, 
ιδίως το άρθρο 168 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 
είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της 
εμπορίας φαρμάκων στην τελευταία 
βαθμίδα του εμπορίου, ιδίως στα 
φαρμακεία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη 
ρύθμιση της εμπορίας των φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας και μέσω του Διαδικτύου. 
Η νομολογία του Δικαστηρίου επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να επιβάλλουν απόλυτη 
απαγόρευση της πώλησης 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας, στο πλαίσιο της ευρείας 
διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν, 
λόγω των κινδύνων που συνδέονται με 
αυτόν τον τρόπο εμπορίας.

Or. de

Τροπολογία 121
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Παραποιήσεις φαρμάκων 
διαπιστώνονται επανειλημμένα σε 
παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, 
ιδίως το άρθρο 168 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 
είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της 
εμπορίας φαρμάκων στην τελευταία 
βαθμίδα του εμπορίου, ιδίως στα 
φαρμακεία. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη 
ρύθμιση της εμπορίας των φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας και μέσω του Διαδικτύου. 
Η νομολογία του Δικαστηρίου επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να επιβάλλουν απόλυτη 
απαγόρευση της πώλησης 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' 
αλληλογραφίας, στο πλαίσιο της ευρείας 
διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν, 
λόγω των κινδύνων που συνδέονται με 
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αυτόν τον τρόπο εμπορίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να τηρεί την ισχύουσα κατανομή αρμοδιοτήτων. Οι ρυθμίσεις για τα 
φαρμακεία και την εμπορία φαρμάκων στην τελευταία βαθμίδα του εμπορίου εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών απαγορεύει την 
εμπορία συνταγογραφούμενων φαρμάκων δι' αλληλογραφίας, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε 
από το Δικαστήριο (Απόφαση της 11.12.2003, C-322/01, Γερμανική Ένωση Φαρμακοποιών). 

Τροπολογία 122
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς είναι απαραίτητο να θεσπισθούν 
σε ολόκληρη την ΕΕ εναρμονισμένα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας για φάρμακα. 
Η τεχνική εφαρμογή αυτών των 
χαρακτηριστικών και ο σχεδιασμός των 
μεθόδων δοκιμής πρέπει ωστόσο να 
αφήνονται στα κράτη μέλη σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Την ευθύνη για την τεχνική εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης πρέπει να φέρουν μόνον 
τα κράτη μέλη. Τούτο εξασφαλίζει ότι οι λύσεις τις οποίες ευρίσκει κανείς είναι αρμόζουσες και 
στα μέτρα των αντιστοίχων συστημάτων διανομής φαρμάκων των κρατών μελών.


