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Τροπολογία 123
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2α μετά το σημείο 2:
2α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο: 
οιοδήποτε φαρμακευτικό προϊόν, 
συστατικό, έκδοχο ή συστατικό του το 
οποίο έχει σκοπίμως και/ή δολίως 
παραποιηθεί σε ό,τι αφορά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη επίσημου ορισμού παρέχει πρόσθετη ασφάλεια δικαίου για τις διατάξεις της 
οδηγίας και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη μέλη μέσω διοικητικής δράσεως και 
επιβολής ποινικών κυρώσεων. Ο ορισμός πρέπει να περιλαμβάνει την έννοια της «εσκεμμένης» 
παραποίησης ή παραπλάνησης.

Τροπολογία 124
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2α μετά το σημείο 2:
2α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο: 
οιοδήποτε φάρμακο με ψευδή παράσταση 
που έχει παρασκευασθεί δολίως και 
σκοπίμως, από:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η διατύπωση ενός σαφούς ορισμού για το «παραποιημένο φάρμακο».  Ο εν 
λόγω ορισμός, βασισμένος στις προτάσεις της ειδικής ομάδας της ΠΟΥ για την καταπολέμηση 
της παραποίησης φαρμάκων (IMPACT), πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται η 
συνεκτικότητα της διεθνούς συνεργασίας. Η παρούσα οδηγία πρέπει να επικεντρωθεί στις 
συνέπειες για τη δημόσια υγεία και να μην ασχοληθεί με πιθανά προβλήματα σχετικά με 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.

Τροπολογία 125
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2α μετά το σημείο 2:
2α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο: 
κάθε φάρμακο που παρουσιάζει σκόπιμη 
παραποίηση σε σχέση με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας, χρειάζεται να προστεθεί ορισμός των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων δεδομένου ότι, επί του παρόντος, επικρατεί σύγχυση ως προς το τι 
ακριβώς συνεπάγεται ο όρος ‘Ψευδεπίγραφο φάρμακο’. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
επικεντρωθεί στις συνέπειες για τη δημόσια υγεία και να μην εξετάζει τα πιθανά προβλήματα 
που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή τα 
σφάλματα κατά την παρασκευή.

Τροπολογία 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2α μετά το σημείο 2:
2α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο: 
κάθε φάρμακο που παρουσιάζει σκόπιμη 
παραποίηση σε σχέση με: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί προσθήκη στην τροπολογία 16 του εισηγητή. Για λόγους ασφάλειας 
δικαίου και σαφήνειας, χρειάζεται ορισμός του ψευδεπίγραφου φαρμάκου, καθώς επί του 
παρόντος επικρατεί σύγχυση για το τι ακριβώς συνεπάγεται. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
επικεντρωθεί στις συνέπειες για τη δημόσια υγεία και να μην εξετάζει τα πιθανά προβλήματα 
που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή τα 
σφάλματα κατά την παρασκευή. 

Τροπολογία 127
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2α μετά το σημείο 2:
2α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο:
κάθε φάρμακο που παρουσιάζει σκόπιμη 
παραποίηση σε σχέση με:

Or. en
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Τροπολογία 128
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2α μετά το σημείο 2:
2α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο: 
κάθε φάρμακο με ψευδή ή 
παραπλανητική παράσταση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μικρή τροποποίηση στη τροπολογία 16 όπως την πρότεινε ο εισηγητής. Ο ορισμός του 
ψευδεπίγραφου φαρμάκου πρέπει να περιλαμβάνει και την παραπλανητική παράσταση, όχι μόνο 
την ψευδή.

Τροπολογία 129
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 2α:
2α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο:
οιοδήποτε φάρμακο με ψευδή 
παράσταση:

Or. it

Αιτιολόγηση.

Γίνεται αναφορά στο φύλλο οδηγιών χάριν μεγαλύτερης σαφήνειας και επιμέλειας.



AM\807494EL.doc 7/53 PE439.407v01-00

EL

Τροπολογία 130
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) της ταυτότητάς του, 
περιλαμβανομένης οποιασδήποτε 
παραπλανητικής δήλωσης σχετικά με την 
συσκευασία και την επισήμανσή του, το 
όνομα, την σύνθεση όσον αφορά 
οποιοδήποτε από τα συστατικά του και 
την δοσολογία του, ή άλλα στοιχεία· ή/και 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η διατύπωση ενός σαφούς ορισμού για το «παραποιημένο φάρμακο».  Ο εν 
λόγω ορισμός, βασισμένος στις προτάσεις της ειδικής ομάδας της ΠΟΥ για την καταπολέμηση 
της παραποίησης φαρμάκων (IMPACT), πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται η 
συνεκτικότητα της διεθνούς συνεργασίας. Η παρούσα οδηγία πρέπει να επικεντρωθεί στις 
συνέπειες για τη δημόσια υγεία και να μην ασχοληθεί με πιθανά προβλήματα σχετικά με 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.

Τροπολογία 131
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ταυτότητας, περιλαμβανομένης της 
συσκευασίας του, της επισήμανσης, του 
ονόματος και της σύνθεσης τόσο ως προς 
τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των 
συστατικών συσκευασίας, των εκδόχων 
και των δραστικών ουσιών, όσο και ως 
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προς τη δοσολογία τους· ή/και

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας, χρειάζεται να προστεθεί ορισμός των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων δεδομένου ότι, επί του παρόντος, επικρατεί σύγχυση ως προς το τι 
ακριβώς συνεπάγεται ο όρος ‘Ψευδεπίγραφο φάρμακο’. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
επικεντρωθεί στις συνέπειες για τη δημόσια υγεία και να μην εξετάζει τα πιθανά προβλήματα 
που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή τα 
σφάλματα κατά την παρασκευή.

Τροπολογία 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της συσκευασίας του, την επισήμανση, το 
όνομα και τη σύνθεση τόσο ως προς τα 
συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των 
εκδόχων και των δραστικών ουσιών, όσο 
και ως προς τη δοσολογία τους· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί προσθήκη στην τροπολογία 16 του εισηγητή. Για λόγους ασφάλειας 
δικαίου και σαφήνειας, χρειάζεται ορισμός του ψευδεπίγραφου φαρμάκου, καθώς επί του 
παρόντος επικρατεί σύγχυση για το τι ακριβώς συνεπάγεται. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
επικεντρωθεί στις συνέπειες για τη δημόσια υγεία και να μην εξετάζει τα πιθανά προβλήματα 
που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή τα 
σφάλματα κατά την παρασκευή. 
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Τροπολογία 133
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την ταυτότητά του, περιλαμβανομένης 
της συσκευασίας και της επισήμανσής 
του, το όνομα, τη σύνθεση όσον αφορά 
οιοδήποτε από τα συστατικά του, και τη 
δοσολογία του ή/και 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη επίσημου ορισμού παρέχει πρόσθετη ασφάλεια δικαίου για τις διατάξεις της 
οδηγίας και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή από τα κράτη μέλη μέσω διοικητικής δράσεως και 
επιβολής ποινικών κυρώσεων. Ο ορισμός πρέπει να περιλαμβάνει την έννοια της «εσκεμμένης» 
παραποίησης ή παραπλάνησης.

Τροπολογία 134
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την ταυτότητά του, περιλαμβανομένης 
της συσκευασίας και της επισήμανσής 
του, το όνομα, τη σύνθεση όσον αφορά 
οιοδήποτε από τα συστατικά του, και τη 
δοσολογία του ή/και 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μικρή τροποποίηση στη τροπολογία 16 όπως την πρότεινε ο εισηγητής. Ο ορισμός του 
ψευδεπίγραφου φαρμάκου πρέπει να περιλαμβάνει και την παραπλανητική παράσταση, όχι μόνο 
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την ψευδή.

Τροπολογία 135
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις ιδιότητές του, 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, 
επισήμανσης, ονομασίας και παρασκευής 
βάσει συνταγής, τόσο όσον αφορά τις 
δραστικές ουσίες του φαρμάκου όσο και 
την δοσολογία τους·

Or. en

Τροπολογία 136
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) της ταυτότητάς του, 
συμπεριλαμβανομένων της συσκευασίας 
και της επισήμανσής του και του φύλλου 
οδηγιών, του ονόματος, της σύνθεσης 
όσον αφορά οποιοδήποτε από τα 
συστατικά του και της δοσολογίας του· 
ή/και

Or. it

Αιτιολόγηση

Γίνεται αναφορά στο φύλλο οδηγιών χάριν μεγαλύτερης σαφήνειας και επιμέλειας.
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Τροπολογία 137
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη πηγή του, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε παραπλανητικής δήλωσης 
σε σχέση με τον παρασκευαστή, την χώρα 
παραγωγής, την χώρα προέλευσης, τον 
κάτοχο της άδειας εμπορίας ή τα στάδια  
διανομής. ή/και

Or. en

Τροπολογία 138
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την παραγωγή του, 
συμπεριλαμβανομένου του παραγωγού, 
της χώρας παραγωγής, της χώρας 
προέλευσης και του κατόχου αδείας για 
την θέση σε κυκλοφορία·

Or. en
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Τροπολογία 139
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την προέλευσή του, 
συμπεριλαμβανομένων του 
παρασκευαστή, της χώρας παρασκευής, 
της χώρας προέλευσης και του κατόχου 
της άδειας εμπορίας· ή/και

Or. it

Τροπολογία 140
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) της προέλευσής του, 
συμπεριλαμβανομένων του 
παρασκευαστή, της χώρας παρασκευής, 
της χώρας προέλευσης, του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας· ή/και

Or. en

Τροπολογία 141
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) της προέλευσής του, 
συμπεριλαμβανομένων του 
παρασκευαστή, της χώρας παρασκευής, 
της χώρας προέλευσης, του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας· ή/και

Or. en

Τροπολογία 142
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την προέλευση, 
συμπεριλαμβανομένων του 
παρασκευαστή, της χώρας παρασκευής, 
της χώρας προέλευσης και του κατόχου 
της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά· 
ή/και 

Or. en

Τροπολογία 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την προέλευση, 
συμπεριλαμβανομένων του 
παρασκευαστή, της χώρας προέλευσης 
και του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας 
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στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 144
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την ιστορία του, 
συμπεριλαμβανομένων των 
καταχωρίσεων και των εγγράφων σχετικά 
με τους διαύλους διανομής. Αυτό ισχύει 
για το προϊόν, το περίβλημά του και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία ή 
την επισήμανσή του.

Or. en

Τροπολογία 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων 
των καταχωρίσεων και των εγγράφων 
που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της 
αλυσίδας διανομής. 

Or. en
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Τροπολογία 146
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) του ιστορικού, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων τεκμηρίωσης και των 
εγγράφων που επιτρέπουν την 
ταυτοποίηση της αλυσίδας διανομής.

Or. en

Τροπολογία 147
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την προέλευσή του, 
συμπεριλαμβανομένου του μητρώου και 
εγγράφων, τα οποία καθιστούν δυνατή 
την αναγνώριση της αλυσίδας 
προμήθειας.

Or. en

Τροπολογία 148
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την ιστορία του, 
συμπεριλαμβανομένων των 
καταχωρίσεων και των εγγράφων σχετικά 
με τους διαύλους διανομής.

Or. it

Τροπολογία 149
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την ιστορία του, 
συμπεριλαμβανομένων των 
καταχωρίσεων και των εγγράφων σχετικά 
με τους διαύλους διανομής.

Or. en

Τροπολογία 150
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την ιστορία του, 
συμπεριλαμβανομένων των 
καταχωρίσεων και των εγγράφων σχετικά 
με τους διαύλους διανομής.

Or. en
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Τροπολογία 151
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό και τις αρχές των κρατών 
μελών, ενημερώνει τον παρόντα ορισμό 
βάσει της τεχνικής και επιστημονικής 
προόδου και των διεθνών συμφωνιών.
Ο παρών ορισμός δεν έχει σχέση με 
παραβιάσεις της νομοθεσίας περί των 
δικαιωμάτων πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Ο παρών ορισμός δεν καλύπτει τα εξ 
αμελείας σφάλματα παρασκευής.

Or. en

Τροπολογία 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
ενημερώνει τον ορισμό αυτό με βάση την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τις 
διεθνείς συμφωνίες.
Ο παρών ορισμός δεν έχει σχέση με 
παραβιάσεις της νομοθεσίας περί των 
δικαιωμάτων πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.
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Ο παρών ορισμός δεν καλύπτει τα εξ 
αμελείας σφάλματα παρασκευής.

Or. en

Τροπολογία 153
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή προσαρμόζει τον προκείμενο 
ορισμό τόσο στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο όσο στις διεθνείς 
συμφωνίες.
Ο παρών ορισμός δεν αφορά παραβιάσεις 
του δικαίου της νομοθεσίας περί 
προστασίας δικαιωμάτων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.
Ο παρών ορισμός δεν περιλαμβάνει 
ελαττώματα παραγωγής. 

Or. en

Τροπολογία 154
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών ορισμός δεν έχει σχέση με 
παραβιάσεις της νομοθεσίας περί των 
δικαιωμάτων πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.
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Or. it

Τροπολογία 155
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών ορισμός δεν έχει σχέση με 
παραβιάσεις της νομοθεσίας περί των 
δικαιωμάτων πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Or. en

Τροπολογία 156
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών ορισμός δεν έχει σχέση με 
παραβιάσεις της νομοθεσίας περί των 
δικαιωμάτων πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή των 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Or. en
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Τροπολογία 157
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2β μετά το σημείο 2α:
2β. Δραστική ουσία χρησιμοποιούμενη 
ως αρχικό υλικό:
οποιαδήποτε ουσία ή μείγμα ουσιών με 
προορισμό να χρησιμοποιηθεί στην 
παρασκευή φαρμάκου και η οποία, όταν 
χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή του, 
καθίσταται δραστικό συστατικό του 
φαρμάκου αυτού. Αυτές οι ουσίες 
προορίζονται να παράσχουν 
φαρμακολογική δραστικότητα ή άλλη 
άμεση επίδραση στη διάγνωση, τη 
θεραπεία, τον μετριασμό, την 
αντιμετώπιση ή πρόληψη της νόσου ή να 
επηρεάσουν τη δομή και λειτουργία του 
σώματος.

Or. en

Τροπολογία 158
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 3α μετά το σημείο 3:
3α. Έκδοχο: 
το συστατικό μιας φαρμακοτεχνικής 
μορφής πέραν της δραστικής ουσίας. Στα 
έκδοχα συμπεριλαμβάνονται υλικά 
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πληρώσεως, αποδομητές, λιπαντικά, 
χρωστικά υλικά, αντιοξειδωτικά, 
συντηρητικά, ενισχυτικά, 
σταθεροποιητές, πυκνωτικά, 
γαλακτωματοποιητές, διαλύτες, ενισχυτές 
διαπερατότητας, γευστικές και 
αρωματικές ουσίες, καθώς και τα 
συστατικά της εξωτερικής κάλυψης των 
φαρμακευτικών προϊόντων, όπως λόγου 
χάριν τα καψία ζελατίνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός των εκδόχων. Το έκδοχο είναι ουσιαστικό μέρος του τελικού φαρμάκου.  Ο 
ορισμός συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 
του EMEA που αφορούν τα έκδοχα. 

Τροπολογία 159
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 17 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17a. Εμπορία φαρμάκων: 17α. Διαμεσολάβηση τρίτων στην 
εμπορία και πρακτόρευση φαρμάκων:

Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην 
ανεξάρτητη διαπραγμάτευση εξ ονόματος 
άλλου προσώπου της πώλησης ή της 
αγοράς φαρμάκων, ή στην τιμολόγηση ή 
πρακτόρευση φαρμάκων, εκτός από την 
προμήθεια φαρμάκων στο κοινό, και οι 
οποίες δεν εμπίπτουν στον ορισμό της 
χονδρικής πώλησης.»

Κάθε δραστηριότητα που αφορά την 
αγοραπωλησία φαρμάκων, εξαιρουμένων 
της προμήθειας φαρμάκων στο κοινό και 
της χονδρικής πώλησης, όπως ορίζει η 
παράγραφος 17 του παρόντος άρθρου, 
και η οποία δεν περιλαμβάνει υλική 
διακίνηση των εν λόγω προϊόντων και 
συνίσταται σε ανεξάρτητη 
διαμεσολάβηση εξ ονόματος άλλου 
νομικού ή φυσικού προσώπου ή 
οργανισμού σύμφωνα με διατάξεις του 
εθνικού δικαίου.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Ο παρών ορισμός συμπεριλαμβάνει στη νομοθεσία περί φαρμάκων οργανισμούς που παρέχουν 
υπηρεσίες πρακτόρευσης και διαμεσολάβησης στην αγοραπωλησία φαρμάκων.   Είναι 
σημαντικό να επισημανθεί, και άρα να συμπεριληφθεί στον ορισμό ότι οι εν λόγω οργανισμοί 
επ` ουδενί δεν έχουν στη φυσική κατοχή τους τα υπό συζήτηση φάρμακα ούτε τα αποθηκεύουν 
υπό οποιαδήποτε μορφή. Κατά συνέπεια δεν διαθέτουν δικές τους αποθηκευτικές υποδομές. 

Επιπλέον, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να εκτελούν αυτά τα καθήκοντα για εθνικές υπηρεσίες ή 
οργανώσεις άλλου τύπου οι οποίες θα είναι ενδεχομένως εξουσιοδοτημένες βάσει εθνικών 
διατάξεων να παρέχουν ή να προμηθεύουν φάρμακα (πχ για συστήματα υγείας τρίτων χωρών), 
κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη στον ορισμό. 

Τροπολογία 160
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 17 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

‘17a. Εμπορία φαρμάκων: ‘17α. Εμπορία:
Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην 
ανεξάρτητη διαπραγμάτευση εξ ονόματος 
άλλου προσώπου της πώλησης ή της 
αγοράς φαρμάκων, ή στην τιμολόγηση ή 
πρακτόρευση φαρμάκων, εκτός από την 
προμήθεια φαρμάκων στο κοινό, και οι 
οποίες δεν εμπίπτουν στον ορισμό της 
χονδρικής πώλησης.»

Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην 
ανεξάρτητη διαπραγμάτευση εξ ονόματος 
άλλου προσώπου της πώλησης ή της 
αγοράς φαρμάκων ή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών ή στην 
τιμολόγηση φαρμάκων ή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών, εκτός από την 
προμήθεια αυτών στο κοινό, και οι οποίες 
δεν εμπίπτουν στον ορισμό της χονδρικής 
πώλησης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπορία δεν ισχύει μόνον για τα φάρμακα αλλά και για τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες:· 
πρέπει επομένως να γίνεται ρητή μνεία αυτών στο κείμενο.
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Τροπολογία 161
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 17 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

‘17a. Εμπορία φαρμάκων: ‘17α. Εμπορία:
Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην 
ανεξάρτητη διαπραγμάτευση εξ ονόματος 
άλλου προσώπου της πώλησης ή της 
αγοράς φαρμάκων, ή στην τιμολόγηση ή 
πρακτόρευση φαρμάκων, εκτός από την 
προμήθεια φαρμάκων στο κοινό, και οι 
οποίες δεν εμπίπτουν στον ορισμό της 
χονδρικής πώλησης.»

«Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται 
στην ανεξάρτητη διαπραγμάτευση εξ 
ονόματος άλλου προσώπου της πώλησης ή 
της αγοράς φαρμάκων ή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών ή στην 
τιμολόγηση φαρμάκων ή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών, εκτός από την 
προμήθεια αυτών στο κοινό, και οι οποίες 
δεν εμπίπτουν στον ορισμό της χονδρικής 
πώλησης.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εμπορία δεν ισχύει μόνον για τα φάρμακα αλλά και για τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες:· 
πρέπει επομένως να γίνεται ρητή μνεία αυτών στο κείμενο.

Τροπολογία 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17β μετά το σημείο 
17α:
17β. Εξουσιοδοτημένα άτομα για την 
προμήθεια φαρμάκων:
Πρόσωπα ή οντότητες που διαθέτουν 
άδεια χονδρικής διανομής με την 
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επιφύλαξη των προσώπων ή οντοτήτων 
που εξαιρούνται της κατοχής άδειας για 
την προμήθεια φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί ορισμός της εννοίας των ‘προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 
προμηθεύουν φάρμακα’ δεδομένου ότι ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην υφιστάμενη οδηγία 
2001/83/EΚ χωρίς ορισμό. Για να υπάρξει πραγματική προστασία έναντι των παραποιημένων 
φαρμάκων θα πρέπει όλοι οι φορείς της προμηθευτικής αλυσίδας να προσδιορισθούν 
επακριβώς

Τροπολογία 163
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17β μετά το σημείο 
17α:
17β. Εξουσιοδοτημένα άτομα για την 
προμήθεια φαρμάκων: 
Πρόσωπα ή οντότητες που διαθέτουν 
άδεια χονδρικής διανομής με την 
επιφύλαξη των προσώπων ή οντοτήτων 
που εξαιρούνται της κατοχής άδειας για 
την προμήθεια φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί ορισμός της εννοίας των ‘προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 
προμηθεύουν φάρμακα’ δεδομένου ότι ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην υφιστάμενη οδηγία 
2001/83/EΚ χωρίς ορισμό. Για να υπάρξει πραγματική προστασία και να αποτραπεί η 
διείσδυση παραποιημένων φαρμάκων στην νόμιμη προμηθευτική αλυσίδα, θα πρέπει όλοι οι 
φορείς της προμηθευτικής αλυσίδας να προσδιορισθούν επακριβώς.
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Τροπολογία 164
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17β μετά το σημείο 
17α:
17β. Πρακτόρευση:
Κάθε δραστηριότητα σε σχέση με 
πώληση ή αγορά φαρμάκων ή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών εξαιρουμένων 
της λιανικής πώλησης και της χονδρικής 
διανομής όπως ορίζεται στο σημείο 17 
του παρόντος άρθρου, η οποία δεν 
περιλαμβάνει υλική διακίνηση και 
συνίσταται σε ανεξάρτητη και εξ 
ονόματος άλλου νομικού ή φυσικού 
προσώπου διαμεσολάβηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ εμπορίας και πρακτόρευσης.

Τροπολογία 165
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17β μετά το σημείο 
17α:
17β. Πρακτόρευση:
Κάθε δραστηριότητα σε σχέση με 
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πώληση ή αγορά φαρμάκων ή δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών εξαιρουμένων 
της λιανικής πώλησης και της χονδρικής 
διανομής όπως ορίζεται στο σημείο 17 
του παρόντος άρθρου, η οποία δεν 
περιλαμβάνει υλική διακίνηση και 
συνίσταται σε ανεξάρτητη και εξ 
ονόματος άλλου νομικού ή φυσικού 
προσώπου διαμεσολάβηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ εμπορίας και πρακτόρευσης.

Τροπολογία 166
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17β μετά το σημείο 
17α:
17β. Ρυθμιζόμενη αλυσίδα διανομής
Σύστημα διανομής στο πλαίσιο του 
οποίου ο παρασκευαστής παραδίδει ένα 
φάρμακο απευθείας, χωρίς ανάμειξη 
τρίτων, όπως οι χονδρέμποροι-διανομείς 
ή οι έμποροι, σε υγειονομικό ίδρυμα στο 
οποίο το προϊόν χορηγείται απευθείας 
στον ασθενή.

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 
ζήτημα της απαλλαγής των προϊόντων αυτών από την υποχρέωση να φέρουν χαρακτηριστικά 
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ασφαλείας. Από αυτή την άποψη, θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστεί η έννοια της ρυθμιζόμενης 
αλυσίδας διανομής.  

Τροπολογία 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 2, μετά την παράγραφο 3 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
3α. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
δεν περιορίζουν το δικαίωμα των κρατών 
μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν 
το εμπόριο φαρμάκων που χορηγούνται 
με ιατρική συνταγή μέσω του Διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 168
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 2, μετά την παράγραφο 3 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:
3α. Ουδεμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας επηρεάζει το δικαίωμα των 
κρατών μελών να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την πώληση φαρμάκων που 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή μέσω 
του Διαδικτύου. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τεράστια πλειοψηφία των κρατών μελών περιορίζουν σήμερα την πώληση μέσω του 
Διαδικτύου φαρμάκων που χορηγούνται με συνταγή. Αυτοί οι περιορισμοί στοχεύουν να 
μειώσουν το ενδεχόμενο διάθεσης πλαστών φαρμάκων στο ευρύ κοινό. Προς το συμφέρον της 
δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, καλό είναι να συνεχίσουν να 
υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. 

Τροπολογία 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής επαληθεύει, είτε ο 
ίδιος είτε μέσω φορέα διαπιστευμένου για 
το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή 
ενός κράτους μέλους, τη συμμόρφωση 
του παρασκευαστή δραστικών ουσιών με 
τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής μεριμνά ούτως 
ώστε οι διαδικασίες παραγωγής 
διενεργούνται σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής που 
ισχύουν εντός της Ένωσης μέσω 
υποχρεωτικών επιθεωρήσεων που 
διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές της 
Ένωσης ή από τις αρμόδιες αρχές των 
χωρών με τις οποίες έχουν υπογραφεί και 
ισχύουν συμφωνίες αμοιβαίας 
αναγνώρισης που καλύπτουν, μεταξύ 
άλλων, τις δραστικές φαρμακευτικές 
ουσίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η δέουσα προστασία της δημόσιας υγείας, οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
πρέπει να υπόκεινται σε επιθεωρήσεις από τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον ΕΜΕΑ.  Η 
ενδεχόμενη παρουσία πολλών διαπιστευμένων ιδιωτικών οργανισμών θα μείωνε την ασφάλεια 
ως προς την ποιότητα 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 αυξήσει τον κίνδυνο 
εμφάνισης κρουσμάτων διαφθοράς. 

Τροπολογία 170
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για 
τις πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο 
κάτοχος της άδειας παρασκευής 
επαληθεύει, είτε ο ίδιος είτε μέσω φορέα 
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό από την 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, τη 
συμμόρφωση του παρασκευαστή 
δραστικών ουσιών με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές.

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες και έκδοχα 
που έχουν παρασκευαστεί και διανεμηθεί
σύμφωνα με τις λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές ορθών 
πρακτικών παρασκευής και διανομής για 
τις πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο 
κάτοχος της άδειας παρασκευής 
επαληθεύει, είτε ο ίδιος είτε μέσω φορέα 
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό από την 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, τη 
συμμόρφωση του παρασκευαστή και 
διανομέα δραστικών ουσιών και εκδόχων 
με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, μεταξύ άλλων, ευθυγραμμίζει την αποκαλούμενη "διαδικασία 
επιτροπολογίας" του παρελθόντος με τη νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 171
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για 
τις πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο 
κάτοχος της άδειας παρασκευής 
επαληθεύει, είτε ο ίδιος είτε μέσω φορέα 
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό από την 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, τη 
συμμόρφωση του παρασκευαστή 
δραστικών ουσιών με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές.

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί και διανεμηθεί σύμφωνα 
με τις λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές ορθών πρακτικών παρασκευής 
και διανομής για τις πρώτες ύλες. Για το 
σκοπό αυτό, ο κάτοχος της άδειας 
παρασκευής επαληθεύει, είτε ο ίδιος είτε 
μέσω φορέα διαπιστευμένου για το σκοπό 
αυτό από την αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους, τη συμμόρφωση του 
παρασκευαστή δραστικών ουσιών με τις 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 172
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί και διανεμηθεί σύμφωνα 
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παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για 
τις πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο 
κάτοχος της άδειας παρασκευής 
επαληθεύει, είτε ο ίδιος είτε μέσω φορέα 
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό από την 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, τη 
συμμόρφωση του παρασκευαστή 
δραστικών ουσιών με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές.

με τις λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές ορθών πρακτικών παρασκευής 
και διανομής για τις πρώτες ύλες. Για το 
σκοπό αυτό, ο κάτοχος της άδειας 
παρασκευής επαληθεύει, είτε ο ίδιος είτε 
μέσω φορέα διαπιστευμένου για το σκοπό 
αυτό από την αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους, τη συμμόρφωση του 
παρασκευαστή δραστικών ουσιών με τις 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

Or. de

Τροπολογία 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής επαληθεύει, είτε ο 
ίδιος είτε μέσω φορέα διαπιστευμένου για 
το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή ενός 
κράτους μέλους, τη συμμόρφωση του 
παρασκευαστή δραστικών ουσιών με τις 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής επαληθεύει, είτε ο 
ίδιος είτε μέσω άλλου κατόχου άδειας 
παρασκευής που παραλαμβάνει τις ίδιες 
ουσίες από αυτόν τον παρασκευαστή, είτε 
μέσω φορέα διαπιστευμένου για το σκοπό 
αυτό από την αρμόδια αρχή ενός κράτους 
μέλους, τη συμμόρφωση του 
παρασκευαστή δραστικών ουσιών με τις 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργιες, οι κάτοχοι άδειας παρασκευής πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να ενώνουν τις δυνάμεις τους όσον αφορά τις επιθεωρήσεις των μονάδων 
παραγωγής. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και άρα την 
διενέργεια περισσότερων επιθεωρήσεων προς όφελος της ασφάλειας των ασθενών. 

Τροπολογία 174
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής επαληθεύει, είτε ο 
ίδιος είτε μέσω φορέα διαπιστευμένου για 
το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή ενός 
κράτους μέλους, τη συμμόρφωση του 
παρασκευαστή δραστικών ουσιών με τις 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής επαληθεύει, είτε ο 
ίδιος είτε μέσω φορέα διαπιστευμένου για 
το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή ενός 
κράτους μέλους, τη συμμόρφωση του 
παρασκευαστή δραστικών ουσιών με τις 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές. Ο 
κάτοχος άδειας παρασκευής οφείλει να 
διασφαλίζει ότι οι πρώτες ύλες πλην των 
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών 
αξιολογούνται για το εάν είναι κατάλληλες 
προς χρήση σε φάρμακα. Ο κάτοχος της 
άδειας παρασκευής διασφαλίζει ότι η 
διαδικασία διενέργειας αξιολόγησης 
περιγράφεται στο πλαίσιο συστήματος 
ποιότητας το οποίο τίθεται στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών προς επιθεώρηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες (ΔΦΟ) και τα έκδοχα έχουν άκρως διαφορετικά 
χαρακτηριστικά αλυσίδας εφοδιασμού. Οι διατάξεις για τα έκδοχα πρέπει να περιληφθούν σε 
ειδικό άρθρο που θα τα διακρίνει πλήρως από τις ΔΦΟ και θα εφαρμόζει ικανοποιητικό 
επίπεδο ελέγχου. Οι παρασκευαστές εκδόχων και η αλυσίδα εφοδιασμού πρώτων υλών 
παρακολουθούνται από το Ποιοτικό Σύστημα του Κατόχου της Άδειας Παρασκευής, υπό την 
εποπτεία του εντεταλμένου της ΕΕ, ο οποίος με τη σειρά του υφίσταται επιθεωρήσεις ελέγχου 
της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς.

Τροπολογία 175
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής επαληθεύει, είτε ο 
ίδιος είτε μέσω φορέα διαπιστευμένου για 
το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή ενός 
κράτους μέλους, τη συμμόρφωση του 
παρασκευαστή δραστικών ουσιών με τις 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής επαληθεύει, είτε ο 
ίδιος είτε μέσω φορέα διαπιστευμένου για 
το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή ενός 
κράτους μέλους, τη συμμόρφωση του 
παρασκευαστή δραστικών ουσιών με τις 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.
Έκδοχα που συμμορφώνονται με 
αντίστοιχες ορθές πρακτικές παρασκευής 
και διανομής, όπως οι οδηγοί εκδόχων 
φαρμάκων του Διεθνούς Συμβουλίου 
Εκδόχων Φαρμάκων (International 
Pharmaceutical Excipients Council) και 
της Ομάδας Ποιότητας Φαρμάκων 
(Pharmaceutical Quality Group), οι 
οδηγοί ορθών πρακτικών παρασκευής για 
τα συστατικά καλλυντικών της EFfCI, τα 
συστήματα HACCP (ανάλυση κινδύνου 
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και κρίσιμα σημεία ελέγχου) και/ή 
ISO9001/ISO22000, δεν υπόκεινται σε 
περαιτέρω απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έκδοχα χρησιμοποιούνται ευρέως σε άλλες εφαρμογές, όπως είναι τα είδη διατροφής, και 
έχουν ήδη συστήματα που ισοδυναμούν με ορθές πρακτικές παρασκευής, όπως είναι η ανάλυση 
κινδύνου κρίσιμου σημείου ελέγχου (HACCP) και/ή ISO9001/ISO22000 και η 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 176
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής επαληθεύει, είτε ο 
ίδιος είτε μέσω φορέα διαπιστευμένου για 
το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή 
ενός κράτους μέλους, τη συμμόρφωση του 
παρασκευαστή δραστικών ουσιών με τις 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

στ) να τηρεί τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής για τα 
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες 
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν 
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις 
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος 
της άδειας παρασκευής επαληθεύει τη 
συμμόρφωση του παρασκευαστή 
δραστικών ουσιών με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές. Η Επιτροπή 
εκπονεί κατάλογο ορισμένων κατηγοριών 
εκδόχων βάσει κριτηρίων κινδύνου και 
λαμβάνοντας υπόψη τη προέλευσή τους 
και τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Οι πράξεις αυτές, που αποσκοπούν στην 
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τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, εγκρίνονται με τη διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρασκευαστής εφαρμόζει, για τις εν 
λόγω κατηγορίες εκδόχων, τις σχετικές 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές βάσει  
ανάλυσης κινδύνου που διεξάγεται 
σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο άρθρο 
47, παράγραφος 2 οδηγίες και 
λαμβάνοντας υπόψη άλλες απαιτήσεις 
συστήματος ποιότητας που έχουν 
ενδεχομένως εφαρμογή·  κάτι τέτοιο 
πρέπει να τεκμηριώνεται καταλλήλως. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαπίστευση ελεγκτών προκειμένου να επαληθεύουν τη συμμόρφωση του παρασκευαστή 
δραστικών ουσιών με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές θα είχε ως αποτέλεσμα τη σπατάλη 
πόρων χωρίς να παρέχει πρόσθετες εγγυήσεις ως προς τη προστασία του ευρωπαϊκού κοινού, 
δεδομένου ότι η ποιότητα των ελέγχων που διενεργούν οι παρασκευαστές ως προς τους 
παρασκευαστές των βασικών υλικών αποτελεί ήδη αντικείμενο τακτικών ελέγχων. Προτείνεται 
ως εκ τούτου να διαγραφεί η αναφορά σε αυτή την επαλήθευση. 

Προτείνεται επίσης να επεκταθεί η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές ούτως ώστε να καλύπτει ορισμένες κατηγορίες εκδόχων αλλά να συνδέεται πάντα με 
τους κινδύνους αυτή η προσέγγιση διότι αλλιώς καθίσταται εξαιρετικά δαπανηρή και 
αναποτελεσματική. 

Τροπολογία 177
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο στοιχείο στ), το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από τα εξής:
Η Επιτροπή εγκρίνει, με πράξεις κατ' 
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εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
121α και υπό τους όρους των άρθρων 
121β και 121γ, κατάλογο ορισμένων 
κατηγοριών εκδόχων οι οποίες 
προσδιορίζονται κατόπιν εκτίμησης 
κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τη 
προέλευσή τους και τη χρήση για την 
οποία προορίζονται. Για τις εν λόγω 
κατηγορίες εκδόχων, ο παρασκευαστής 
εφαρμόζει τις σχετικές ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές βάσει  
τυποποιημένης ανάλυσης κινδύνου που 
διεξάγεται σύμφωνα με τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 47, παράγραφος 2 οδηγίες και 
λαμβάνοντας υπόψη άλλες απαιτήσεις 
συστήματος ποιότητας που ενδεχομένως 
ενδείκνυνται· ο παρασκευαστής 
τεκμηριώνει τα ανωτέρω.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, μεταξύ άλλων, ευθυγραμμίζει την αποκαλούμενη "διαδικασία 
επιτροπολογίας" του παρελθόντος με τη νέα διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 178
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο στοιχείο στ), το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από τα εξής:
Η Επιτροπή εγκρίνει, με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο
121α και υπό τους όρους των άρθρων
121β και 121γ, κατάλογο ορισμένων 
κατηγοριών εκδόχων οι οποίες 
προσδιορίζονται κατόπιν εκτίμησης 
κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τη 
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προέλευσή τους και τη χρήση για την 
οποία προορίζονται.
Για τις εν λόγω κατηγορίες εκδόχων, ο 
παρασκευαστής εφαρμόζει τις σχετικές 
ορθές παρασκευαστικές πρακτικές βάσει 
τυποποιημένης ανάλυσης κινδύνου που 
διεξάγεται σύμφωνα με τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 47, παράγραφος 2 οδηγίες και 
λαμβάνοντας υπόψη άλλες απαιτήσεις 
συστήματος ποιότητας που ενδεχομένως 
ενδείκνυνται· ο παρασκευαστής 
τεκμηριώνει τα ανωτέρω.·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή εγκρίνει, με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της ΕΕ, κατάλογο εκείνων των κατηγοριών εκδόχων που σύμφωνα με 
αναλύσεις κινδύνου ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία εάν παραποιηθούν. Για αυτά τα 
έκδοχα εφαρμόζονται οι ορθές πρακτικές παρασκευής.

Τροπολογία 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο στοιχείο στ), το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από τα εξής: 
Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης σε ορισμένα έκδοχα, τον κατάλογο 
των οποίων καθώς και τις συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις χρήσης τους καθορίζει η 
Επιτροπή με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 121α και υπό τους 
όρους των άρθρων 121β και 121γ. Τα 
μόνα έκδοχα που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται σε φάρμακα είναι 
εκείνα που έχουν παρασκευαστεί 
σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου 
ποιότητας ISO 9000/ISO 9001.
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Αιτιολόγηση

Τα έκδοχα δεν έχουν φαρμακευτικά αποτελέσματα. Η εισαγωγή συγκεκριμένων απαιτήσεων 
περί ορθών πρακτικών παρασκευής για όλα τα έκδοχα δεν είναι απαραίτητη για να βελτιωθεί η 
ασφάλεια των ασθενών και είναι δυσανάλογη διότι τα ίδια έκδοχα θα εξακολουθούν να 
υπάρχουν στις ζωοτροφές. Στις ζωοτροφές ισχύει η υποχρέωση συμμόρφωσης των ουσιών 
αυτών με τα πρότυπα ISO 9000/ISO 9001. Τα περισσότερα έκδοχα που χρησιμοποιούνται στην 
παρασκευή φαρμάκων σήμερα συμμορφώνονται ήδη με αυτά τα πρότυπα και δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να παραπέμπουν σε μείζονα περιστατικά με θύματα ασθενείς εξαιτίας 
παραποιημένων εκδόχων από το 2000 και έπειτα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΕ. 

Τροπολογία 180
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο στοιχείο στ), το δεύτερο εδάφιο 
αντικαθίσταται από τα εξής:
Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης σε ορισμένα έκδοχα, των οποίων ο 
κατάλογος καθώς και οι ειδικοί όροι 
εφαρμογής καθορίζονται με οδηγία την 
οποία εκδίδει η Επιτροπή με τη 
διαδικασία του άρθρου 121 παράγραφος 
2. 
Το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης 
κινδύνου ως προς ορισμένα έκδοχα που 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή 
φαρμάκων. Η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει ανάλυση αντικτύπου καθώς 
και κριτήρια εκπόνησης του 
προαναφερθέντος καταλόγου. Η έκθεση 
πρέπει να διατυπώνει προτάσεις για 
ενδεχόμενες επιθεωρήσεις και διατάξεις 
για παρασκευαστές και εισαγωγείς 
εκδόχων που δεν υπόκεινται σε κανόνες ή 
επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
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περί φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα του κινδύνου που ενέχουν ορισμένα έκδοχα ετέθη σε σχέση με τις οφειλόμενες στις 
μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες μολύνσεις και σε συγκεκριμένα περιστατικά 
παραποιήσεων που συνέβησαν στην Αϊτή, στον Παναμά και στην Ινδία στη δεκαετία του 90. 
Στην ΕΕ, η Επιτροπή ανέθεσε στο Europe Economics Chancery House τη σύνταξη έκθεσης 
αξιολόγησης αντικτύπου των εκδόχων, την οποία και παρέλαβε στις 19 Δεκεμβρίου 2007. Βάσει 
αυτής της έκθεσης, η επίλυση του ζητήματος απαιτεί προσέγγιση βάσει αξιολόγησης κινδύνων.

Τροπολογία 181
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ): (β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

"(ζ) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με προϊόντα που γνωρίζει ότι είναι 
ή ότι υπάρχει η υπόνοια ότι είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 
το ιστορικό ή την πηγή προϊόντων που 
παρασκευάζονται από αυτόν.»

"(ζ) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με προϊόντα που γνωρίζει ότι είναι 
ή ότι υπάρχει η υπόνοια ότι είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 
το ιστορικό ή την πηγή προϊόντων που 
παρασκευάζονται από αυτόν, είτε στη 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, είτε 
πωλούμενα με παράνομες μέσω 
Διαδικτύου μεθόδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή υποχρέωσης ενημέρωσης στον κάτοχο της αδείας παρασκευής θα βοηθήσει στην 
επίτευξη του μέγιστου επιπέδου διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας. Άλλη θετική συνεισφορά θα 
είναι η βελτίωση της παροχής αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με το πραγματικό μέγεθος του 
προβλήματος της παραποίησης.
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Τροπολογία 182
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ): β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):
"ζ) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με προϊόντα που γνωρίζει ότι είναι 
ή ότι υπάρχει η υπόνοια ότι είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 
το ιστορικό ή την πηγή προϊόντων που 
παρασκευάζονται από αυτόν."

"ζ) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με προϊόντα που γνωρίζει ότι είναι 
ή ότι υπάρχει η υπόνοια ότι είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 
το ιστορικό ή την πηγή προϊόντων που 
παρασκευάζονται από αυτόν, είτε στη 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, είτε 
πωλούμενα με παράνομες μέσω 
Διαδικτύου μεθόδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή υποχρέωσης ενημέρωσης στον κάτοχο της αδείας παρασκευής θα βοηθήσει στην 
επίτευξη του μέγιστου επιπέδου διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας. Άλλη θετική συνεισφορά θα 
είναι η βελτίωση της παροχής αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με το πραγματικό μέγεθος του 
προβλήματος της παραποίησης.

Τροπολογία 183
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ): β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

"ζ) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με προϊόντα που γνωρίζει ότι είναι 
ή ότι υπάρχει η υπόνοια ότι είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 

"ζ) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με προϊόντα που γνωρίζει ότι είναι 
ή ότι υπάρχει η υπόνοια ότι είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 
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το ιστορικό ή την πηγή προϊόντων που 
παρασκευάζονται από αυτόν."

το ιστορικό ή την πηγή προϊόντων που 
παρασκευάζονται από αυτόν στη νόμιμη ή 
παράνομη αλυσίδα εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση του κατόχου άδειας παρασκευής να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για 
παραποιημένα προϊόντα πρέπει να είναι καθολική ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός 
βαθμός διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας. Κάτι τέτοιο θα βελτιώσει επίσης την παροχή 
αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Τροπολογία 184
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
η):
η) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει 
ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση περιέχουσα 
αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία σχετικά με 
την τρέχουσα κατάσταση και τις τάσεις 
όσον αφορά τα παραποιημένα φάρμακα. 
Η έκθεση πρέπει κατ` ελάχιστο να 
αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο του 
εντοπισμού των παραποιημένων 
φαρμάκων, ποιος τα εντόπισε, την 
προέλευσή τους καθώς να παρέχει 
επακριβή περιγραφή της φύσης της 
παραποίησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος των ψευδεπίγραφων φαρμάκων έχουν 
ουσιαστική σημασία η κατανόηση και ο προσδιορισμός της προέλευσης και των κύριων πηγών 
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τους. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προβλέπεται η υποβολή ετήσιων εκθέσεων.

Τροπολογία 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
η):
η) 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. 
Η εν λόγω έκθεση πρέπει να κάνει σαφή 
διάκριση ανάμεσα σε 
παραποιημένα/ψευδεπίγραφα φάρμακα 
και σε παραβιάσεις 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 
των παραβιάσεων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με το πρόβλημα της παραποίησης των 
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.
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Τροπολογία 186
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
η):
η) 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. 
Η εν λόγω έκθεση πρέπει να κάνει σαφή 
διάκριση ανάμεσα σε ψευδεπίγραφα 
φάρμακα και σε παραβιάσεις 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ούτε η έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων ούτε οι άλλες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
δεν επικεντρώνονται επαρκώς προκειμένου να εξηγήσουν τις  κύριες αιτίες και πηγές των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Είναι σημαντικό να μην συγχέεται το πρόβλημα των παραβιάσεων 
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με το πρόβλημα της παραποίησης των 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 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο
η): 
η) να αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη για 
την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των 
επιθεωρήσεων και ελέγχων που 
διενήργησε ή ανέθεσε, χωρίς δυνατότητα 
μετακύλισης της εν λόγω ευθύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Eίναι σημαντικό να εξασφαλίζεται μέσω επιθεωρήσεων και ελέγχων ότι τα φαρμακευτικά 
προϊόντα έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με την ορθή παρασκευαστική πρακτική. Προς το 
σκοπό αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κάτοχος της άδειας παρασκευής είναι υπεύθυνος τόσο 
για τα προϊόντα που παρασκευάζονται όσο και για τις πρώτες ύλες που έχουν αγοραστεί. Για το 
λόγο αυτό είναι απαραίτητο να καθοριστεί η ευθύνη του παρασκευαστή όσον αφορά τα 
αποτελέσματα των ελέγχων, ιδίως εφόσον έχει τη δυνατότητα να αναθέσει την διενέργεια των 
ελέγχων σε φορέα διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό. 

Τροπολογία 188
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η παρασκευή, στο έδαφός τους, δραστικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες 
ύλες, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστικών ουσιών που προορίζονται για 
εξαγωγή, συμμορφώνεται με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές για τις 
δραστικές ουσίες.

(1) Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
η παρασκευή και η διανομή, στο έδαφός 
τους, δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστικών 
ουσιών που προορίζονται για εξαγωγή, 
συμμορφώνεται με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές για τις 
δραστικές ουσίες.

Or. en
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Τροπολογία 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46β – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 
ως πρώτες ύλες πρέπει να εισάγονται μόνο 
εάν:

2. Δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 
ως πρώτες ύλες μπορούν να εισάγονται 
μόνο εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια γραπτή επιβεβαίωση από την τρίτη χώρα εξαγωγής ότι έχουν εφαρμοστεί οι ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές από την εγκατάσταση που παρασκευάζει την εξαγόμενη δραστική 
ουσία είναι πολύ ασθενής εγγύηση. Για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να προστατευθεί η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει οι εν λόγω τόποι παραγωγής να 
υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το σύστημα αυτό θα δημιουργήσει 
τα κατάλληλα κίνητρα ώστε οι ξένοι παρασκευαστές να απαιτούν από τα κράτη καταγωγής τους 
να συνάπτουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

Τροπολογία 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνοδεύονται από γραπτή επιβεβαίωση 
από την τρίτη χώρας εξαγωγής ότι τα 
πρότυπα ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής που εφαρμόζονται στην 
εγκατάσταση που παρασκευάζει την 
εξαγόμενη δραστική ουσία είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που 
ορίζονται από την Κοινότητα, και ότι η 
εγκατάσταση υπόκειται σε έλεγχο και 

β) έχουν περάσει με επιτυχία, κατά τα 
τρία προηγούμενα έτη, ειδική 
επιθεώρηση για τις δραστικές 
φαρμακευτικές ουσίες, η οποία 
διενεργήθηκε από αρμόδια ευρωπαϊκή 
αρχή ή από αρχή με την οποία ισχύει 
συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης που 
καλύπτουν και τις δραστικές 
φαρμακευτικές ουσίες. Η επιτυχής 
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επιβολή της νομοθεσίας που 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές δεν μπορούν 
να καταστρατηγηθούν.

έκβαση της επιθεώρησης πρέπει να 
τεκμηριώνεται με πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από αρμόδια αρχή η οποία 
βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τα 
πρότυπα ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια γραπτή επιβεβαίωση από την τρίτη χώρα εξαγωγής ότι έχουν εφαρμοστεί οι ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές από την εγκατάσταση που παρασκευάζει την εξαγόμενη δραστική 
ουσία είναι πολύ ασθενής εγγύηση. Για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να προστατευθεί η 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει οι εν λόγω τόποι παραγωγής να 
υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το σύστημα αυτό θα δημιουργήσει 
τα κατάλληλα κίνητρα ώστε οι ξένοι παρασκευαστές να απαιτούν από τα κράτη καταγωγής τους 
να συνάπτουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

Τροπολογία 191
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνοδεύονται από γραπτή επιβεβαίωση 
από την τρίτη χώρας εξαγωγής ότι τα 
πρότυπα ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής που εφαρμόζονται στην 
εγκατάσταση που παρασκευάζει την 
εξαγόμενη δραστική ουσία είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που 
ορίζονται από την Κοινότητα, και ότι η 
εγκατάσταση υπόκειται σε έλεγχο και 
επιβολή της νομοθεσίας που εξασφαλίζουν 
ότι οι εν λόγω ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές δεν μπορούν να 
καταστρατηγηθούν.

β) συνοδεύονται από γραπτή επιβεβαίωση 
από την τρίτη χώρας εξαγωγής ότι τα 
πρότυπα ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής που εφαρμόζονται στην 
εγκατάσταση που παρασκευάζει την 
εξαγόμενη δραστική ουσία είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που 
ορίζονται από την Κοινότητα, και ότι η 
εγκατάσταση υπόκειται σε έλεγχο και 
επιβολή της νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων 
επαναλαμβανόμενων και αιφνιδιαστικών 
επιθεωρήσεων, που εξασφαλίζουν ότι οι 
εν λόγω ορθές παρασκευαστικές πρακτικές 
δεν μπορούν να καταστρατηγηθούν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 192
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνοδεύονται από γραπτή επιβεβαίωση 
από την τρίτη χώρας εξαγωγής ότι τα 
πρότυπα ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής που εφαρμόζονται στην 
εγκατάσταση που παρασκευάζει την 
εξαγόμενη δραστική ουσία είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που 
ορίζονται από την Κοινότητα, και ότι η 
εγκατάσταση υπόκειται σε έλεγχο και 
επιβολή της νομοθεσίας που εξασφαλίζουν 
ότι οι εν λόγω ορθές παρασκευαστικές 
πρακτικές δεν μπορούν να 
καταστρατηγηθούν.

β) συνοδεύονται από γραπτή επιβεβαίωση 
από την τρίτη χώρας εξαγωγής ότι τα 
πρότυπα ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής που εφαρμόζονται στην 
εγκατάσταση που παρασκευάζει την 
εξαγόμενη δραστική ουσία είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που 
ορίζονται από την Κοινότητα, και ότι η 
εγκατάσταση υπόκειται σε αυστηρό και 
διαφανή έλεγχο και επιβολή της 
νομοθεσίας που εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω ορθές παρασκευαστικές πρακτικές 
δεν μπορούν να καταστρατηγηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρεχόμενη σε τρίτες χώρες πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη προς εκείνη που ισχύει 
στην Κοινότητα και άρα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρός και διαφανής έλεγχος που 
διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.  Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης αυτή η πληροφορία πρέπει να παρέχεται αμέσως στην Επιτροπή από την τρίτη 
χώρα εξαγωγής.

Τροπολογία 193
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 47 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρχές ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής για τις δραστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχείο 
στ) και στο άρθρο 46β εκδίδονται υπό 
μορφή λεπτομερών κατευθυντήριων 
γραμμών.

Η Επιτροπή εγκρίνει, με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
121α και υπό τους όρους των άρθρων 
121β και 121γ, τις αρχές που διέπουν τις 
ορθές πρακτικές παρασκευής και 
διανομής για τις δραστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες και 
έκδοχα οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 
46 στοιχείο στ) και στο άρθρο 46β 
εκδίδονται υπό μορφή λεπτομερών 
κριτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 26 του σχεδίου έκθεσης. Η παρούσα τροπολογία, μεταξύ άλλων, 
ευθυγραμμίζει την αποκαλούμενη "διαδικασία επιτροπολογίας" του παρελθόντος με τη νέα 
διαδικασία δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία 194
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρχές ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής για τις δραστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχείο 
στ) και στο άρθρο 46β εκδίδονται υπό 
μορφή λεπτομερών κατευθυντήριων 
γραμμών.

Οι αρχές που διέπουν τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής και διανομής για τις 
δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 46 στοιχείο στ) και στο άρθρο 46β 
εκδίδονται υπό μορφή λεπτομερών 
κατευθυντήριων γραμμών.

Or. en
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Τροπολογία 195
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι αρχές ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής για τις δραστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχείο 
στ) και στο άρθρο 46β εκδίδονται υπό 
μορφή λεπτομερών κατευθυντήριων 
γραμμών.»

Οι αρχές που διέπουν τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής και διανομής για τις 
δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 46 στοιχείο στ) και στο άρθρο 46β 
εκδίδονται υπό μορφή λεπτομερών 
κατευθυντήριων γραμμών.

Or. de

Τροπολογία 196
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Οι αρχές ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής για τις δραστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχείο 
στ) και στο άρθρο 46β εκδίδονται υπό 
μορφή λεπτομερών κατευθυντήριων 
γραμμών.»

«Οι αρχές ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής για τις δραστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχείο 
στ) και στο άρθρο 46β εκδίδονται υπό 
μορφή λεπτομερών κατευθυντήριων 
γραμμών.» Οι αρχές βάσει των οποίων ο
κάτοχος άδειας παρασκευής διασφαλίζει 
ότι τα έκδοχα είναι κατάλληλα για χρήση 
σε παρασκευαστικές επιχειρήσεις, που 
διενεργούνται με χρήση αναλύσεων 
κινδύνου βάσει των αρχών των ορθών 
παρασκευαστικών πρακτικών, 
εγκρίνονται υπό μορφήν 
προσανατολισμών. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα εκπονηθούν αναλογικοί και κατάλληλοι προσανατολισμοί για τα έκδοχα και τις δραστικές 
ουσίες, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας εφοδιασμού τους είναι πολύ 
διαφορετικά. Προτείνεται ήδη υπάρχοντες προσανατολισμοί να αποτελέσουν τη βάση των 
ελέγχων που θα εφαρμόζονται στα έκδοχα και να προστεθούν και άλλες σχετικές απαιτήσεις 
όποτε παρίσταται ανάγκη. Η πρόταση αυτή συνιστά πραγματιστική προσέγγιση που πληροί τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και βασίζεται σε ήδη εφαρμοζόμενα αποτελεσματικά 
συστήματα.

Τροπολογία 197
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 52α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εισαγωγείς και οι παρασκευαστές 
δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 
ως πρώτες ύλες και οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα 
κοινοποιούν τη διεύθυνσή τους στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
είναι εγκατεστημένοι.

Οι εισαγωγείς, οι παρασκευαστές και οι 
διανομείς δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες και οι 
οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα κοινοποιούν τη διεύθυνσή τους 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
όπου είναι εγκατεστημένοι.

Or. de

Τροπολογία 198
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 52α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εισαγωγείς και οι παρασκευαστές 
δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 
ως πρώτες ύλες και οι οποίοι είναι 

Οι εισαγωγείς, οι παρασκευαστές και οι 
διανομείς δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες και οι 
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εγκατεστημένοι στην Κοινότητα 
κοινοποιούν τη διεύθυνσή τους στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
είναι εγκατεστημένοι.

οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα κοινοποιούν τη διεύθυνσή τους 
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
όπου είναι εγκατεστημένοι.

Or. en

Τροπολογία 199
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 52β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Παρά το άρθρο 2 παράγραφος 1, και με 
την επιφύλαξη του τίτλου VII, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φάρμακα που 
δεν πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία 
στην αγορά δεν θα εισέρχονται στην 
Κοινότητα εάν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός 
ότι τα προϊόντα αξιώνουν ψευδή 
ταυτότητα, ιστορικό ή πηγή.

(1) Παρά το άρθρο 2 παράγραφος 1, και με 
την επιφύλαξη του τίτλου VII, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για 
να αποτρέψουν την είσοδο στην Ένωση 
φαρμάκων που δεν πρόκειται να τεθούν σε 
κυκλοφορία στην αγορά εάν υπάρχουν 
εύλογες υπόνοιες ότι αυτά τα προϊόντα 
είναι ψευδεπίγραφα.

(2) Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή της παραγράφου 
1. Αυτά τα μέτρα, τα οποία 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 121 
παράγραφος 2α.»

(2) Προκειμένου να καθιερώσει τα 
αναφερόμενα στη παράγραφο (1) 
απαραίτητα μέτρα, η Επιτροπή εγκρίνει, 
με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα 
με το άρθρο 121α και υπό τους όρους των 
άρθρων 121β και 121γ:

- τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν 
και τις επαληθεύσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν από τις εθνικές αρχές 
κατά την αξιολόγηση φαρμάκου 
προοριζόμενου να εισέλθει στην Ένωση 
όσον αφορά την ταυτότητα, το ιστορικό ή 
τη πηγή του.
- τα έγγραφα συνοδείας του φαρμάκου 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
εφαρμογή της νομοθεσίας, με την 
επιφύλαξη των εφαρμοστέων απαιτήσεων 
τεκμηρίωσης βάσει της τελωνειακής 
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νομοθεσίας.
- τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό 
συνεργασίας και τους αντίστοιχους 
μηχανισμούς μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών για τα φάρμακα και των 
τελωνειακών αρχών. Στα ανωτέρω 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι βασικές 
αρχές διαχείρισης κινδύνου και οι 
προϋποθέσεις ενεργοποίησης του 
μηχανισμού επιθεωρήσεων.  

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 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 52 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 52γ
Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη 
δυνατότητα εξακρίβωσης της 
γνησιότητας σε επίπεδο μορφών 
ατομικής δοσολογίας, ως μεθόδου 
ανίχνευσης παραποιημένων προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την μελέτη του ενδεχομένου εξακρίβωσης της γνησιότητας σε επίπεδο μορφών ατομικής 
δοσολογίας, η Επιτροπή μπορεί να επιστήσει τη προσοχή των πολιτών στις προηγμένες τεχνικές 
που μπορούν να συντελέσουν στην αποτροπή της παραποίησης φαρμάκων.
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