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Τροπολογία 201
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI.

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων – άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία, λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, δεν 
προσφέρονται για διανομή από 
χονδρεμπόρους και φαρμακεία και, ως εκ 
τούτου, πωλούνται απευθείας από τον 
παραγωγό σε κλινικές, όπου χορηγούνται 
άμεσα στον ασθενή – τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI.

Όσον αφορά τα γενόσημα φάρμακα και 
τα φάρμακα καθιερωμένης χρήσης που 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον Τίτλο VI, τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι 
υποχρεωτικά εάν η Επιτροπή το θεωρεί 
απαραίτητο σύμφωνα στο πλαίσιο 
προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο που 
συνεπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 54α, 
παράγραφος 4. Για την εφαρμογή της 
προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο 
ακολουθείται η λεγόμενη διαδικασία opt-
in.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα προϊόντα μπορούν να χορηγούνται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον, με 
αποτέλεσμα η εφαρμογή των χαρακτηριστικών να έχει μικρό όφελος για τον ασθενή και, 
ενδεχομένως, να καθυστερεί την πρόσβασή του στο προϊόν. Προϊόντα που ανήκουν σε 
κατηγορία χαμηλής τιμής, τα οποία σπάνια παραποιούνται, θα μπορούσαν κατ' αρχήν να 
εξαιρούνται από την απαίτηση περί  χαρακτηριστικών ασφαλείας - εκτός αν η τιμή ή 
προηγούμενες περιπτώσεις επιτάσσουν επισήμανση ασφαλείας. Η διαδικασία opt-in δεν
λαμβάνει υπόψη την οικονομική επιβάρυνση των ΜΜΕ με λίγες γραμμές παραγωγής.

Τροπολογία 202
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση και 
την εξακρίβωση της γνησιότητας και 
παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού 
τυχόν αλλοίωσης στη συσκευασία 
φαρμάκων άλλων από τα ραδιοφάρμακα 
τα οποία ενέχουν κίνδυνο παραποίησης ή 
αλλοίωσης. 
Η απόφαση για την απαίτηση των 
χαρακτηριστικών αυτών ασφαλείας για 
φάρμακα ή κατηγορίες φαρμάκων 
βασίζεται σε αξιολόγηση κινδύνου η 
οποία διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 54α, παράγραφος 4.       

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί τον περιορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας μόνο στα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Επιπλέον, 
οι περιπτώσεις παραποίησης φαρμάκων που εντοπίστηκαν στο παρελθόν δεν συνηγορούν υπέρ 
αυτού. Για μια ουσιαστική προστασία του κοινού απαιτείται μια προσέγγιση με βάση τον 
κίνδυνο που θα αφορά οιοδήποτε είδος φαρμάκου. 
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Τροπολογία 203
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI.

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η γνησιότητα όλων των φαρμάκων, περιλαμβανομένων των 
υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων όσο και των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων. Όλα τα 
φάρμακα είναι ειδικά προϊόντα τα οποία, σε περίπτωση παραποίησης, μπορεί να έχουν 
καταστροφικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, παρατηρείται μια διαρκώς 
αυξανόμενη τάση, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετατροπής των φαρμάκων 
από συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα.  

Τροπολογία 204
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI.

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, όπως ορίζεται στον 
τίτλο VI.
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Or. en

Αιτιολόγηση

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).

Τροπολογία 205
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η γνησιότητα όλων των κατηγοριών φαρμάκων, τόσο των 
συνταγογραφούμενων όσο και των χορηγούμενων χωρίς συνταγή (OTC). Όλα τα φάρμακα είναι 
ειδικά προϊόντα τα οποία, σε περίπτωση παραποίησης, μπορεί να έχουν καταστροφικές 
συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, το φαινόμενο της «μετακίνησης» των φαρμάκων, 
δηλαδή του περάσματος από την κατηγορία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στα OTC, 
διαδίδεται ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να λησμονείται εξάλλου ότι 
μπορεί να αντληθούν σημαντικά κέρδη και από την παραποίηση φαρμάκων OTC. 



AM\807496EL.doc 7/68 PE439.409v01-00

EL

Τροπολογία 206
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, και άλλων 
προϊόντων που υπόκεινται σε μια 
ρυθμιζόμενη αλυσίδα διανομής τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

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 
ασφαλείας.

Τροπολογία 207
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI.

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση και
την εξακρίβωση της γνησιότητας των 
φαρμάκων, άλλων από τα ραδιοφάρμακα, 
τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή 
όπως ορίζεται στον τίτλο VI.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το κατά πόσον ένα συγκεκριμένο φάρμακο πρέπει να είναι ιχνηλάσιμο σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού από τον παρασκευαστή έως το φαρμακείο πρέπει να αφήνεται στην ευθύνη
του κάθε κράτους μέλους. Η ιχνηλασιμότητα δεν είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων.  Η λειτουργία αυτή θα συνεπαγόταν επιπλέον πρόσθετες δαπάνες οι 
οποίες θα οδηγήσουν σε δυσανάλογο κόστος για πολλές μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις.

Τροπολογία 208
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση κατά 
τρόπο μοναδικό, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας και την ιχνηλασιμότητα των 
φαρμάκων, άλλων από τα ραδιοφάρμακα, 
τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή 
όπως ορίζεται στον τίτλο VI .

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.

Τροπολογία 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI , στις περιπτώσεις 
που η Επιτροπή αποφασίσει ότι υπάρχει 
κίνδυνος παραποίησης ενός φαρμάκου 
λόγω της τιμής ή παλαιότερων 
περιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι ασθενείς από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα χρειάζεται μια ξεκάθαρη 
προσέγγιση. Η αξιολόγηση κινδύνου για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων έχει ζωτική σημασία 
για τη διασφάλιση της πραγματικής διάθεσης των υφιστάμενων πόρων στην καταπολέμηση της 
παραποίησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά κινδύνου 
φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και στη βάση της αξιολόγησης αυτής θα 
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. 

Τροπολογία 210
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI . Τούτο ισχύει για 
όλα τα γενόσημα φάρμακα που 
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χορηγούνται με ιατρική συνταγή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας και για να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των ασθενών όλα τα 
γενόσημα φάρμακα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
νομοθετήματος.

Τροπολογία 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI . Το αργότερο 36 
μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της οδηγίας, πρέπει να 
εναρμονισθεί η διαδικασία 
ιχνηλασιμότητας των φαρμάκων στο 
κοινοτικό επίπεδο. Κάθε φάρμακο, 
επομένως, θα πρέπει να φέρει ένα σαφή 
αριθμό σειράς, σε κάθε αυτοτελή 
συσκευασία. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία η εφαρμογή μιας εναρμόνισης των εργαλείων ιχνηλασιμότητας των 
φαρμάκων.  
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Τροπολογία 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση μέσω 
διαύλων εμπορίας.

Or. en

Τροπολογία 213
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – εδάφιο ιε

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI .

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI . Τα 
ομοιοπαθητικά φάρμακα εξαιρούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 5. 
Στις περιπτώσεις που για ένα φάρμακο, 
όπως ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο, δεν 
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απαιτείται η χορήγηση ιατρικής 
συνταγής, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
μπορούν να εφαρμόζονται επί 
εθελοντικής βάσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή στα ομοιοπαθητικά φάρμακα θα ήταν υπερβολική. Η Επιτροπή δεν έχει 
καταγράψει καμία περίπτωση ψευδεπίγραφων φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται η 
χορήγηση συνταγής στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.  Τα φάρμακα αυτά δεν είναι επικερδή για 
τους παραποιητές γιατί έχουν χαμηλή τιμή και κατά κανόνα μικρό όγκο πωλήσεων ανά 
φάρμακο.

Τροπολογία 214
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ιε α) λεπτομέρειες σχετικά με την πηγή 
του φαρμάκου (χώρα, εταιρεία, 
εγκατάσταση παραγωγής) προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα της 
δραστικής φαρμακευτικής ουσίας και, 
στις περιπτώσεις που ένα φάρμακο 
παράγεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
μνεία της χώρας προέλευσης στη 
συσκευασία του φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιχνηλασιμότητα είναι υποχρεωτική στη βιομηχανία τροφίμων, όπου ο καταναλωτής έχει το 
δικαίωμα να γνωρίζει από πού προέρχεται το προϊόν που επιλέγει. Αυτή η επιλογή πρέπει να 
δίνεται και για τα φάρμακα, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταπολεμηθεί η παραποίηση και 
να αυξηθεί η διαφάνεια σε ολόκληρο τον τομέα, από την παραγωγή της δραστικής 
φαρμακευτικής ουσίας έως το φαρμακείο/καταναλωτή. 
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Τροπολογία 215
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
επιτρέπουν στους χονδρεμπόρους-
διανομείς ή στους φαρμακοποιούς ή στα 
πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα ή 
δικαιούνται να προμηθεύουν φάρμακα στο 
κοινό να επιτελούν όλα τα ακόλουθα 
καθήκοντα:  

1. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
επιτρέπουν στους χονδρεμπόρους-
διανομείς και στους φαρμακοποιούς ή στα 
πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα ή 
δικαιούνται να προμηθεύουν φάρμακα στο 
κοινό να επιτελούν όλα τα ακόλουθα 
καθήκοντα:  

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο παρόν άρθρο είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του ή η 
διασάφηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κειμένου. Θα πρέπει επίσης, εντός 
πενταετίας από την εφαρμογή των μέτρων αυτών, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επιπλέον η εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παραποίηση των φαρμάκων.  

Τροπολογία 216
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(α) να επαληθεύουν τη γνησιότητα με την 
αξιολόγηση ορατών ή αόρατων 
χαρακτηριστικών ή χαρακτηριστικών 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 
πλαίσιο ιατροδικαστικής εξέτασης·

(α) να επαληθεύουν τη γνησιότητα · 

Or. es
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Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο παρόν άρθρο είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του ή η 
διασάφηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κειμένου. Θα πρέπει επίσης, εντός 
πενταετίας από την εφαρμογή των μέτρων αυτών, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επιπλέον η εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παραποίηση των φαρμάκων.

Τροπολογία 217
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

α) να επαληθεύουν τη γνησιότητα με την 
αξιολόγηση ορατών ή αόρατων
χαρακτηριστικών ή χαρακτηριστικών που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο 
ιατροδικαστικής εξέτασης·

α) να επαληθεύουν τη γνησιότητα με την 
αξιολόγηση ορατών χαρακτηριστικών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σήμερα, μόνο ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και οι αρχές ρύθμισης και επιβολής του νόμου 
έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν την ύπαρξη στη συσκευασία αόρατων χαρακτηριστικών ή 
χαρακτηριστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ιατροδικαστικής εξέτασης. 
Είναι σημαντικό, για λόγους ασφαλείας, οι πληροφορίες αυτές να μη διαδίδονται πέραν των 
προαναφερθέντων ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία 218
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 540α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) να ταυτοποιούν μεμονωμένα κουτιά· (β) να ταυτοποιούν μεμονωμένα κουτιά 



AM\807496EL.doc 15/68 PE439.409v01-00

EL

μέσω μοναδικού μηχανικώς αναγνώσιμου 
κώδικα σειράς·

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.

Τροπολογία 219
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β)  να ταυτοποιούν μεμονωμένα κουτιά· (β) να ταυτοποιούν μεμονωμένα κουτιά με 
ενιαίο πανενωσιακό πρότυπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αρκετά κράτη μέλη ήδη ισχύουν χαρακτηριστικά ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα προσαρμογής τους σε ένα ενωσιακό πρότυπο για μια μεταβατική περίοδο. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι το πρόβλημα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων δεν σταματά στα εθνικά σύνορα, 
για την αποτελεσματική προστασία των ασθενών δεν αρκεί ένα συνονθύλευμα εθνικών 
νομοθετημάτων. Ως εκ τούτου, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας πρέπει να είναι τα ίδια σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 220
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – εισαγωγή
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(2) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
αφαιρούνται ή καλύπτονται εν μέρει ή 
πλήρως μόνο εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) δεν
αφαιρούνται ούτε καλύπτονται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της βέλτιστης ασφάλειας που αποτελεί συλλογική απαίτηση, το φαρμακευτικό 
προϊόν δεν πρέπει να υπόκειται σε χειρισμούς. Από τη στιγμή που ένα φαρμακευτικό προϊόν 
συσκευάζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να διατηρείται άθικτο έως την 
παράδοση στον ασθενή με βάση το παράδειγμα των ισχυουσών απαιτήσεων στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων.

Τροπολογία 221
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(2) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
αφαιρούνται ή καλύπτονται εν μέρει ή 
πλήρως μόνο εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος άδειας παρασκευής δεν αλλάζει, 
δεν αφαιρεί εν μέρει ή πλήρως και δεν 
καλύπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
που αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
παρά μόνο εάν ο κάτοχος αυτός έχει 
άδεια παρασκευής για το εν λόγω προϊόν 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, ή 
του έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια 
κυκλοφορίας από κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν τα προϊόντα επανασυσκευάζονται - όχι από τον αρχικό παρασκευαστή, τον κάτοχο της 
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άδειας κυκλοφορίας του πρωτότυπου προϊόντος, άλλες εταιρείες εντός του ομίλου τους ή τρίτο 
συμβαλλόμενο μέρος για την επανασυσκευασία - η αποτελεσματικότητα τυχόν χαρακτηριστικών 
για την καταπολέμηση της παραποίησης που είναι ενσωματωμένα στην αρχική συσκευασία 
υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, η επανασυσκευασία θα πρέπει να απαγορεύεται, 
με μία σημαντική εξαίρεση: τη διατήρηση της δυνατότητας για τον ανάδοχο κλινικής δοκιμής 
που διαθέτει τη δέουσα άδεια να επανασυσκευάσει τα φάρμακα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής μελέτης. 

Τροπολογία 222
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
αφαιρούνται ή καλύπτονται εν μέρει ή 
πλήρως μόνο εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) δεν 
αφαιρούνται ή καλύπτονται. Στην 
περίπτωση που πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις και για λόγους δημόσιας 
υγείας, ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
μπορεί να εισάγει  το αρχικό προϊόν σε 
άλλη συσκευασία, διατηρώντας το αρχικό 
του χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ασφαλείας, την οποία όλοι επιθυμούν, τα φάρμακα 
δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο χειρισμών. Από τη στιγμή που ένα προϊόν συσκευάζεται 
από τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά, το προϊόν θα πρέπει να παραμένει ανέπαφο 
έως την παράδοσή του στον ασθενή, όπως επιβάλλεται σήμερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων. Ωστόσο, θα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να 
επιτρέπεται η εισαγωγή του αρχικού προϊόντος σε άλλη συσκευασία, διατηρώντας τα αρχικά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας.
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Τροπολογία 223
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(a) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
επαληθεύει, πριν αφαιρέσει ή καλύψει εν 
μέρει ή πλήρως το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας, τη γνησιότητα του προϊόντος·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν τα προϊόντα επανασυσκευάζονται - όχι από τον αρχικό παρασκευαστή, τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας του πρωτότυπου προϊόντος, άλλες εταιρείες εντός του ομίλου τους ή τρίτο 
συμβαλλόμενο μέρος για την επανασυσκευασία - η αποτελεσματικότητα τυχόν χαρακτηριστικών 
για την καταπολέμηση της παραποίησης που είναι ενσωματωμένα στην αρχική συσκευασία 
υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό.  Ως εκ τούτου, η επανασυσκευασία θα πρέπει να απαγορεύεται, 
με μία σημαντική εξαίρεση: τη διατήρηση της δυνατότητας για τον ανάδοχο κλινικής δοκιμής 
που διαθέτει τη δέουσα άδεια να επανασυσκευάσει τα φάρμακα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής μελέτης. 

Τροπολογία 224
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(α) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
επαληθεύει, πριν αφαιρέσει ή καλύψει εν 
μέρει ή πλήρως το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας, τη γνησιότητα του προϊόντος·

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της βέλτιστης ασφαλείας που αποτελεί συλλογική απαίτηση, το φαρμακευτικό 
προϊόν δεν πρέπει να υπόκειται σε χειρισμούς. Από τη στιγμή που ένα φαρμακευτικό προϊόν 
συσκευάζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να διατηρείται άθικτο έως την 
παράδοση στον ασθενή με βάση το παράδειγμα των ισχυουσών απαιτήσεων στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων.

Τροπολογία 225
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

α) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
επαληθεύει, πριν αφαιρέσει ή καλύψει εν 
μέρει ή πλήρως το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας, τη γνησιότητα του προϊόντος·

α) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
οφείλει να αφήνει ορατό και εύχρηστο το 
χαρακτηριστικό ασφαλείας που συνδέεται 
με την ταυτοποίηση, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας και την ιχνηλασιμότητα του 
προϊόντος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ασφαλείας, την οποία όλοι επιθυμούν, τα φάρμακα 
δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο χειρισμών. Από τη στιγμή που ένα προϊόν συσκευάζεται 
από τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά, το προϊόν θα πρέπει να παραμένει ανέπαφο 
έως την παράδοσή του στον ασθενή, όπως επιβάλλεται σήμερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων. Ωστόσο, θα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να 
επιτρέπεται η εισαγωγή του αρχικού προϊόντος σε άλλη συσκευασία, διατηρώντας τα αρχικά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Τροπολογία 226
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 540α – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και 
χωρίς να ανοίξει τη στοιχειώδη 
συσκευασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 23·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν τα προϊόντα επανασυσκευάζονται - όχι από τον αρχικό παρασκευαστή, τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας του πρωτότυπου προϊόντος, άλλες εταιρείες εντός του ομίλου τους ή τρίτο 
συμβαλλόμενο μέρος για την επανασυσκευασία - η αποτελεσματικότητα τυχόν χαρακτηριστικών 
για την καταπολέμηση της παραποίησης που είναι ενσωματωμένα στην αρχική συσκευασία 
υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, η επανασυσκευασία θα πρέπει να απαγορεύεται, 
με μία σημαντική εξαίρεση: τη διατήρηση της δυνατότητας για τον ανάδοχο κλινικής δοκιμής 
που διαθέτει τη δέουσα άδεια να επανασυσκευάσει τα φάρμακα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής μελέτης. 

Τροπολογία 227
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 540α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και 
χωρίς να ανοίξει τη στοιχειώδη 
συσκευασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

Διαγράφεται
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παράγραφος 23·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της βέλτιστης ασφαλείας που αποτελεί συλλογική απαίτηση, το φαρμακευτικό 
προϊόν δεν πρέπει να υπόκειται σε χειρισμούς. Από τη στιγμή που ένα φαρμακευτικό προϊόν 
συσκευάζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να διατηρείται άθικτο έως την 
παράδοση στον ασθενή με βάση το παράδειγμα των ισχυουσών απαιτήσεων στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων.

Τροπολογία 228
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 540α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και χωρίς 
να ανοίξει τη στοιχειώδη συσκευασία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
23·

β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε). Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
αντικαθιστά το χαρακτηριστικό ασφαλείας 
που εφαρμόζεται στην αρχική 
συσκευασία και επιτρέπει την 
ταυτοποίηση, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας και την ιχνηλασιμότητα του 
αρχικού φαρμάκου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ασφαλείας, την οποία όλοι επιθυμούν, τα φάρμακα 
δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο χειρισμών. Από τη στιγμή που ένα προϊόν συσκευάζεται 
από τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά, το προϊόν θα πρέπει να παραμένει ανέπαφο 
έως την παράδοσή του στον ασθενή, όπως επιβάλλεται σήμερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων. Ωστόσο, θα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να 
επιτρέπεται η εισαγωγή του αρχικού προϊόντος σε άλλη συσκευασία, διατηρώντας τα αρχικά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας.



PE439.409v01-00 22/68 AM\807496EL.doc

EL

Τροπολογία 229
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και χωρίς 
να ανοίξει τη στοιχειώδη συσκευασία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
23·

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και του 
απαραβίαστου της εξωτερικής 
συσκευασίας του φαρμάκου και χωρίς να 
ανοίξει τη στοιχειώδη συσκευασία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 23·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο παρόν άρθρο είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του ή η 
διασάφηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κειμένου. Θα πρέπει επίσης, εντός 
πενταετίας από την εφαρμογή των μέτρων αυτών, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επιπλέον η εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παραποίηση των φαρμάκων.  

Τροπολογία 230
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 540α – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και χωρίς 
να ανοίξει τη στοιχειώδη συσκευασία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
23·

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης και 
εξακρίβωσης της γνησιότητας του 
φαρμάκου και χωρίς να ανοίξει τη 
στοιχειώδη συσκευασία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 23·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κατά πόσον ένα συγκεκριμένο φάρμακο πρέπει να είναι ιχνηλάσιμο σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού από τον παρασκευαστή έως το φαρμακείο πρέπει να αφήνεται στην ευθύνη 
του κάθε κράτους μέλους. Η ιχνηλασιμότητα δεν είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων.  Η λειτουργία αυτή θα συνεπαγόταν επιπλέον πρόσθετες δαπάνες οι 
οποίες θα οδηγήσουν σε δυσανάλογο κόστος για πολλές μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις.

Τροπολογία 231
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και χωρίς 
να ανοίξει τη στοιχειώδη συσκευασία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
23·

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και χωρίς 
αλλαγές στη στοιχειώδη συσκευασία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 23, 
εκτός από αυτές για τους σκοπούς που 
ορίζονται στο άρθρο 55·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τυχόν αλλαγές στη στοιχειώδη συσκευασία απαγορεύονται (περιλαμβανομένης της κοπής 
blister). Η κοπή blister υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ασθενών στο φαρμακευτικό προϊόν.

Τροπολογία 232
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και χωρίς 
να ανοίξει τη στοιχειώδη συσκευασία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
23·

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και χωρίς 
να ανοίξει τη στοιχειώδη συσκευασία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
23· Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος της 
άδειας παρασκευής κατασκευάζει νέα 
εξωτερική συσκευασία στην οποία 
αναπαράγει κάθε πληροφορία σχετική με 
το προϊόν και το εμπορικό σήμα που 
οφείλει να φέρει τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που απαιτεί το άρθρο 54, 
στοιχείο 1ε)· η αρχική συσκευασία 
καταστρέφεται·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική επανασυσκευασία θα αυξήσει την ασφάλεια για τον ασθενή. Με την καθιέρωση 
της δυνατότητας επανασυσκευασίας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια υγεία και την 
ασφάλεια του ασθενούς παρά στα δικαιώματα των παρασκευαστών σε σχέση με το εμπορικό 
σήμα. 
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Τροπολογία 233
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και χωρίς 
να ανοίξει τη στοιχειώδη συσκευασία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
23·

(β) ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
συμμορφώνεται με το άρθρο 54 στοιχείο 
ιε) αντικαθιστώντας το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας που είναι ισοδύναμο όσον 
αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης, 
εξακρίβωσης της γνησιότητας και 
ιχνηλασιμότητας του φαρμάκου και χωρίς 
να ανοίξει τη στοιχειώδη συσκευασία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 
23· 

Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος της άδειας 
παρασκευής κατασκευάζει νέα εξωτερική 
συσκευασία στην οποία αναπαράγει κάθε 
πληροφορία σχετική με το προϊόν και το 
εμπορικό σήμα που οφείλει να φέρει τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας που απαιτεί 
το άρθρο 54, στοιχείο 1ε)· η αρχική 
συσκευασία καταστρέφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική επανασυσκευασία θα βελτιώσει τη συμμόρφωση και την εμπιστοσύνη του 
ασθενούς. Η επανασυσκευασία συνεπάγεται την απόρριψη και την ελεγχόμενη καταστροφή της 
αρχικής εξωτερικής συσκευασίας η οποία αντικαθίσταται από νέα εξωτερική συσκευασία που 
σχεδιάζεται από τον παράλληλο διανομέα (τον οποίο προμηθεύει παραγωγός ο οποίος διαθέτει 
άδεια GMP (ορθών προπαρασκευαστικών πρακτικών) για το υλικό συσκευασίας. Με την 
καθιέρωση της δυνατότητας επανασυσκευασίας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη δημόσια υγεία 
και την ασφάλεια του ασθενούς παρά στα δικαιώματα των παρασκευαστών σε σχέση με το 
εμπορικό σήμα.
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Τροπολογία 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο β) – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
θεωρούνται ισοδύναμα όταν είναι εξίσου 
αποτελεσματικά για την ταυτοποίηση, 
την εξακρίβωσης της γνησιότητας, την 
ιχνηλασιμότητα και την πρόληψη 
αλλοίωσης του φαρμάκου και όταν είναι 
εξίσου δυσχερής από τεχνική άποψη η 
αντιγραφή τους.  Η παρούσα παράγραφος 
ισχύει επίσης για την αφαίρεση, την 
αντικατάσταση ή την κάλυψη νέων 
χαρακτηριστικών ασφαλείας εκτός εάν το 
πρωτογενές χαρακτηριστικό ασφαλείας 
είναι μη εμφανές και δεν είναι επομένως 
δυνατή η αναγνώρισή του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτελεί προσθήκη στην τροπολογία 30 του εισηγητή. Για να διασφαλιστεί ότι 
κατά την παράλληλη εμπορία θα μπορεί πράγματι να εφαρμόζονται ισοδύναμα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας στη διαδικασία επανασυσκευασίας, πρέπει η παρούσα οδηγία να θεσπίσει τις 
διάφορες κατηγορίες ισοδύναμων χαρακτηριστικών ασφαλείας σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα μη εμφανή χαρακτηριστικά ασφαλείας δεν μπορεί 
να επαληθεύονται χωρίς εκ των προτέρων πληροφόρηση. 

Τροπολογία 235
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο β) – εδάφιο 1α (νέο)
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
θεωρούνται ισοδύναμα όταν είναι εξίσου 
αποτελεσματικά για την ταυτοποίηση, 
την εξακρίβωσης της γνησιότητας, την 
ιχνηλασιμότητα και την πρόληψη 
αλλοίωσης των φαρμάκων και όταν είναι 
εξίσου δυσχερής από τεχνική άποψη η 
αντιγραφή τους.  Η παρούσα παράγραφος 
ισχύει επίσης για την αφαίρεση, την
αντικατάσταση ή την κάλυψη νέων 
χαρακτηριστικών ασφαλείας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι κατά την παράλληλη εμπορία θα μπορεί πράγματι να εφαρμόζονται 
ισοδύναμα χαρακτηριστικά ασφάλειας κατά τη διαδικασία νέας συσκευασίας, πρέπει η παρούσα 
οδηγία να θεσπίσει τις διάφορες κατηγορίες ισοδύναμων χαρακτηριστικών ασφάλειας σύμφωνα 
με συγκεκριμένα κριτήρια.

Τροπολογία 236
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο β) – εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
θεωρούνται ισοδύναμα όταν είναι εξίσου 
αποτελεσματικά για την ταυτοποίηση, 
την εξακρίβωσης της γνησιότητας, την 
ιχνηλασιμότητα και την πρόληψη 
αλλοίωσης των φαρμάκων και όταν είναι 
εξίσου δυσχερής από τεχνική άποψη η 
αντιγραφή τους.  

Or. en
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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 ταυτοποίηση της συσκευασίας.

Τροπολογία 237
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 - στοιχείο γ)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(γ) η αντικατάσταση του 
χαρακτηριστικού ασφαλείας γίνεται υπό 
την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν τα προϊόντα επανασυσκευάζονται - όχι από τον αρχικό παρασκευαστή, τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας του πρωτότυπου προϊόντος, άλλες εταιρείες εντός του ομίλου τους ή τρίτο 
συμβαλλόμενο μέρος για την επανασυσκευασία - η αποτελεσματικότητα τυχόν χαρακτηριστικών 
για την καταπολέμηση της παραποίησης που είναι ενσωματωμένα στην αρχική συσκευασία 
υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, η επανασυσκευασία θα πρέπει να απαγορεύεται, 
με μία σημαντική εξαίρεση: τη διατήρηση της δυνατότητας για τον ανάδοχο κλινικής δοκιμής 
που διαθέτει τη δέουσα άδεια να επανασυσκευάσει τα φάρμακα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
κλινικής μελέτης. 

Τροπολογία 238
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 - στοιχείο γ)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(γ) η αντικατάσταση του 
χαρακτηριστικού ασφαλείας γίνεται υπό 

Διαγράφεται
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την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της βέλτιστης ασφαλείας που αποτελεί συλλογική απαίτηση, το φαρμακευτικό 
προϊόν δεν πρέπει να υπόκειται σε χειρισμούς. Από τη στιγμή που ένα φαρμακευτικό προϊόν 
συσκευάζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, θα πρέπει να διατηρείται άθικτο έως την 
παράδοση στον ασθενή με βάση το παράδειγμα των ισχυουσών απαιτήσεων στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων.

Τροπολογία 239
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 - στοιχείο γ)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

γ) η αντικατάσταση του χαρακτηριστικού 
ασφαλείας γίνεται υπό την επίβλεψη της 
αρμόδιας αρχής.

2 α. ο κάτοχος της άδειας παρασκευής 
είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα 
στο πλαίσιο των δράσεων που 
περιγράφονται στο σημείο 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ασφαλείας, την οποία όλοι επιθυμούν, τα φάρμακα 
δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο χειρισμών. Από τη στιγμή που ένα προϊόν συσκευάζεται 
από τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά, το προϊόν θα πρέπει να παραμένει ανέπαφο 
έως την παράδοσή του στον ασθενή, όπως επιβάλλεται σήμερα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων. Ωστόσο, θα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να 
επιτρέπεται η εισαγωγή του αρχικού προϊόντος σε άλλη συσκευασία, διατηρώντας τα αρχικά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας.



PE439.409v01-00 30/68 AM\807496EL.doc

EL

Τροπολογία 240
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(γ α) Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής 
αναφέρουν σαφώς στην εξωτερική 
συσκευασία εάν έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή 
εν μέρει ή εάν έχουν επικαλυφθεί τα 
αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς και οι λοιποί παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να λαμβάνουν σαφή 
ενημέρωση μέσω ετικέτας επί της συσκευασίας σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί και 
αντικατασταθεί τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Τροπολογία 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(γ α) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
ισχύουν χωρίς διάκριση μεταξύ των 
διαύλων διανομής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον για μερικά φάρμακα έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζονται πρόσθετη προστασία της 
ασφάλειας, θα πρέπει η εν λόγω προστασία να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τους διαύλους 
διανομής ούτως ώστε να αποφεύγεται η περιττή σύγχυση.
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Τροπολογία 242
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(γ α) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
ισχύουν χωρίς διάκριση μεταξύ των 
διαύλων διανομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον για μερικά φάρμακα έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζονται πρόσθετη προστασία της 
ασφάλειας, θα πρέπει η εν λόγω προστασία να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τους διαύλους 
διανομής ούτως ώστε να αποφεύγεται η περιττή σύγχυση.

Τροπολογία 243
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 3

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(3) Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής υπέχουν 
ευθύνη για τις βλάβες που προκαλούνται, 
σύμφωνα με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, στους ασθενείς από προϊόντα 
που είναι ψευδεπίγραφα ως προς την 
ταυτότητά τους.

3. Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2
θεωρούνται παραγωγοί σύμφωνα με την 
οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
Υπέχουν ευθύνη για τη βλάβη που 
υφίστανται ο αρχικός παρασκευαστής, ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και οι 
καταναλωτές, που οφείλεται στις 
τροποποιήσεις που επέφεραν στα 
προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν το 
προϊόν είναι ψευδεπίγραφο ή αυθεντικό.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διασαφήνιση ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι άδειας παρασκευής, οι οποίοι 
επανασυσκευάζουν προϊόντα, θα είναι αυστηρά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.  Οι συσκευαστές σε δεύτερο στάδιο πρέπει να υπέχουν ευθύνη για τις βλάβες που 
οφείλονται στις τροποποιήσεις που επέφεραν στα προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν το προϊόν 
είναι ψευδεπίγραφο ή αυθεντικό.

Τροπολογία 244
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 3

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(3) Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής υπέχουν 
ευθύνη για τις βλάβες που προκαλούνται, 
σύμφωνα με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, στους ασθενείς από προϊόντα 
που είναι ψευδεπίγραφα ως προς την 
ταυτότητά τους.

3. Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2
θεωρούνται παραγωγοί σύμφωνα με την 
οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
Υπέχουν ευθύνη για τη βλάβη που 
υφίστανται ο αρχικός παρασκευαστής, ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και οι 
καταναλωτές που προκαλείται από 
προϊόντα που είναι ψευδεπίγραφα ως προς 
την ταυτότητά τους στον αρχικό 
παρασκευαστή, στον κάτοχο της άδειας 
εμπορίας και στους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διασαφήνιση ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι άδειας παρασκευής, οι οποίοι 
επανασυσκευάζουν προϊόντα, θα είναι αυστηρά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού. 
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Τροπολογία 245
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 3

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(3) Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής υπέχουν 
ευθύνη για τις βλάβες που προκαλούνται, 
σύμφωνα με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, στους ασθενείς από προϊόντα 
που είναι ψευδεπίγραφα ως προς την 
ταυτότητά τους.

.

(3) Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής που 
φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 54α, παράγραφος 2,
υπέχουν ευθύνη για τις βλάβες που 
προκαλούνται, σύμφωνα με την οδηγία 
85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, στους 
ασθενείς από προϊόντα που είναι 
ψευδεπίγραφα ως προς την ταυτότητά 
τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο παρόν άρθρο είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του ή η 
διασάφηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κειμένου. Θα πρέπει επίσης, εντός 
πενταετίας από την εφαρμογή των μέτρων αυτών, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επιπλέον η εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παραποίηση των φαρμάκων.

Τροπολογία 246
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα 
για την εφαρμογή του άρθρου 54 στοιχείο 

Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα 
για την εφαρμογή του άρθρου 54 στοιχείο 
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ιε) και την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου. 

ιε) και την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου. Πριν από την 
πρόταση συγκεκριμένων μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 54, στοιχείο ιε), η 
Επιτροπή προβαίνει σε δημόσια εκτίμηση 
των επιπτώσεων ως προς το κόστος και 
τα οφέλη των υφισταμένων 
χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς και 
σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που συμμετέχουν στην εφαρμογή 
και στη χρήση των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας, αποδεικνύοντας την 
αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων 
μέτρων σε σύγκριση με τα υφιστάμενα 
εθνικά συστήματα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν επίσης και πιλοτικά έργα που αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των 
πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό 
χαρακτηριστικό ασφαλείας η Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων 
προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των υφιστάμενων χαρακτηριστικών 
ασφαλείας, τα αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων και η αποτελεσματικότητα 
των προτεινόμενων χαρακτηριστικών σε σχέση με τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα.

Τροπολογία 247
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(4)  Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 54 
στοιχείο ιε) και την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα 
για την εφαρμογή του άρθρου 54 στοιχείο 
ιε) και την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου. Προτού 
προταθεί συγκεκριμένο μέτρο δυνάμει 
του άρθρου 54, στοιχείο ιε), η Επιτροπή 
διενεργεί δημόσια εκτίμηση των 
επιπτώσεων προκειμένου να υπολογίσει 
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το κόστος και τα οφέλη των υπαρχόντων 
χαρακτηριστικών ασφαλείας και να 
ζητήσει τη γνώμη των μερών που 
συμμετέχουν στην εφαρμογή και χρήση
τέτοιων χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες όσον αφορά τη χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας προς 
εξακρίβωση της γνησιότητας φαρμάκων, όπως ένας διαστατικός κώδικας, μια μήτρα 
δεδομένων, σφραγίδες, ολογράμματα, αναγνώριση RFID κλπ. Υπάρχουν επίσης πιλοτικά σχέδια 
σε εθνικό επίπεδο για την εκτίμηση των ωφελειών από τα χαρακτηριστικά αυτά. Προτού 
επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή πρέπει να διενεργεί 
εκτίμηση των επιπτώσεων ούτως ώστε να σταθμίζει τα υπέρ και τα κατά όλων των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας που υπάρχουν σήμερα στην αγορά, και πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις υπάρχουσες εμπειρίες και τα αποτελέσματα των πιλοτικών σχεδίων που έχουν εφαρμοστεί.

Τροπολογία 248
Crescenzio Rivellini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα 
για την εφαρμογή του άρθρου 54 στοιχείο 
ιε) και την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα 
για την εφαρμογή του άρθρου 54 στοιχείο 
ιε) και την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου. Πριν 
διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση, και 
με στόχο την εξασφάλιση της 
καταλληλότερης επιλογής για τις ανάγκες 
των πολιτών, η Επιτροπή προβαίνει σε 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
ισχυόντων συστημάτων κατά της 
παραποίησης στη σχέση κόστους/οφέλους  
και συλλέγει τις γνώμες των μερών που 
εμπλέκονται στην εφαρμογή και τη χρήση 
παρόμοιων σφραγίδων εξακρίβωσης της 
γνησιότητας.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχουν διάφορες τεχνολογικές επιλογές  για την καταπολέμηση 
της παραποίησης, όπως ο μονοδιάστατος κώδικας, οι μήτρες δεδομένων, οι σφραγίδες, τα 
ολογράμματα, οι ραδιοσυχνότητες (RFID) κ.λπ.  
Σήμερα βρίσκονται  σε εξέλιξη σε εθνικό επίπεδο πιλοτικά σχέδια που προβαίνουν στην 
αξιολόγηση των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων τους.   
Πριν από την επιλογή ειδικής σφραγίδας καταπολέμησης της παραποίησης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να πραγματοποιήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων, προκειμένου να εκτιμήσει όλα τα 
υπέρ και τα κατά των σφραγίδων που διατίθενται στην αγορά, και να πάρει υπόψη τη σημερινή 
εμπειρία.

Τροπολογία 249
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 54 
στοιχείο ιε) και την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
121α και υπό τους όρους των άρθρων 
212β και 121γ,  τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή του άρθρου 54 στοιχείο ιε) και 
την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τη λεγόμενη "διαδικασία επιτροπολογίας" με τη νέα 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία 250
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 54 
στοιχείο ιε) και την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα 
για την εφαρμογή του άρθρου 54 στοιχείο 
ιε) και την εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου.

Πριν να εγκρίνει αυτού του είδους τα 
μέτρα η Επιτροπή μεριμνά για τη 
διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης 
αντικτύπου για να εκτιμήσει το κόστος 
και τα οφέλη των διαφόρων μέτρων 
ασφαλείας και πραγματοποιεί δημόσια 
διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων των 
ανεξάρτητων οργανώσεων ασθενών και 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω αυξήσεις των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων θα επιβάρυναν σημαντικά τις 
εταιρείες ασφάλισης υγείας και τους ασθενείς. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό να αξιολογείται η 
αποδοτικότητα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ώστε να 
εντοπίζεται το μέτρο που προσκομίζει τα μεγαλύτερα οφέλη με το μικρότερο σχετικά κόστος. 
Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση πριν από την έγκριση οιωνδήποτε 
μέτρων.

Τροπολογία 251
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Πριν διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση,  
η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των ισχυόντων συστημάτων 
κατά της παραποίησης στη σχέση 
κόστους/οφέλους  και διαβουλεύεται με 
τα  μέρη που εμπλέκονται στην εφαρμογή 
και τη χρήση παρόμοιων σφραγίδων 
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εξακρίβωσης της γνησιότητας. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διάφορες τεχνολογικές επιλογές  για την καταπολέμηση της παραποίησης, όπως ο 
μονοδιάστατος κώδικας, οι μήτρες δεδομένων, οι σφραγίδες, τα ολογράμματα, οι 
ραδιοσυχνότητες.  Σήμερα βρίσκονται  σε εξέλιξη σε εθνικό επίπεδο πιλοτικά σχέδια που 
προβαίνουν στην αξιολόγηση των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων τους.   Πριν από την επιλογή 
ειδικής σφραγίδας καταπολέμησης της παραποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιήσει 
αξιολόγηση των επιπτώσεων, προκειμένου να αξιολογήσει τις σφραγίδες που διατίθενται 
σήμερα στην αγορά, και να πάρει υπόψη τη σημερινή εμπειρία και τα αποτελέσματα των 
πιλοτικών σχεδίων.

Τροπολογία 252
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τη λεγόμενη "διαδικασία επιτροπολογίας" με τη νέα 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



AM\807496EL.doc 39/68 PE439.409v01-00

EL

Τροπολογία 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Προτού η Επιτροπή εγκρίνει οιοδήποτε 
μέτρο για την εφαρμογή του άρθρου 54, 
στοιχείο ιε), προβαίνει σε δημόσια 
αξιολόγηση των επιπτώσεων εκτιμώντας 
το κόστος/ωφέλεια των υφισταμένων 
χαρακτηριστικών ασφαλείας και 
διαβουλεύεται με όλα τα μέρη που 
εμπλέκονται στην εφαρμογή και τη χρήση 
τέτοιων χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σειρά επιλογών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας: μονοδιάστατοι αριθμοί 
αναγνώρισης, πίνακες δεδομένων, σφραγίδες, ολογράμματα κλπ. Σε εθνικό επίπεδο 
εφαρμόζονται πιλοτικά σχέδια, προκειμένου να αξιολογηθούν τα διάφορα πλεονεκτήματα των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας. Η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας, που διατίθενται στην αγορά πριν να επιλέξει ένα συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Τροπολογία 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – εισαγωγή

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Η Επιτροπή, κατά τη θέσπιση των εν λόγω 
μέτρων, εξετάζει τον κίνδυνο που 
συνεπάγονται ορισμένα προϊόντα ή 
κατηγορίες προϊόντων και τουλάχιστον 
όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

Η Επιτροπή, κατά τη θέσπιση των εν λόγω 
μέτρων, εξετάζει τον κίνδυνο που 
συνεπάγονται ορισμένα προϊόντα που 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή και 
τουλάχιστον όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση βάσει κινδύνου που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής θα βελτιώσει 
την ασφάλεια για τους ασθενείς και θα συμβάλει στο να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην 
καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμάκων εκείνων τα οποία πράγματι αφορά.  Άρα έχει 
ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακα και ότι έχουν πράγματι 
θεσπιστεί τα σωστά κριτήρια. Επιπλέον, τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια πρέπει να 
κατοχυρώνουν ότι θα εντοπίζονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την παραποίηση και ότι δεν θα 
υπάρχει το περιθώριο για τους παραποιητές να αναπτύσσουν νέες πρωτοβουλίες. Η τιμή και οι 
προηγούμενες περιπτώσεις εντός της ΕΕ συνιστούν τα καταλληλότερα κριτήρια.

Τροπολογία 255
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – εισαγωγή

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Η Επιτροπή, κατά τη θέσπιση των εν λόγω 
μέτρων, εξετάζει τον κίνδυνο που 
συνεπάγονται ορισμένα προϊόντα ή 
κατηγορίες προϊόντων και τουλάχιστον 
όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

Η Επιτροπή, κατά τη θέσπιση των εν λόγω 
μέτρων, εξετάζει τον κίνδυνο που 
συνεπάγονται όλα τα προϊόντα ή όλες οι
κατηγορίες προϊόντων και τουλάχιστον 
όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα του συστήματος ως προς το κόστος.  Περαιτέρω 
αυξήσεις των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων θα επιβάρυναν σημαντικά τις εταιρείες 
ασφάλισης υγείας και τους ασθενείς. Πρέπει να αποφευχθούν οι περιττές επιβαρύνσεις από 
κανονιστικές ρυθμίσεις. Η χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας προς εξακρίβωση της 
γνησιότητας φαρμάκων δημιουργεί δεδομένα που μπορεί να είναι ευαίσθητα από προσωπικής 
και εμπορικής απόψεως. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των δεδομένων αυτών πρέπει να γίνονται 
σεβαστά. Η πρόταση μπορεί να καλύπτει άκρως ευαίσθητα δεδομένα και θα πρέπει να 
υπόκειται σε σχετικούς νόμους προστασίας δεδομένων. 
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Τροπολογία 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(α) την τιμή και τον όγκο πωλήσεων του 
προϊόντος·

(α) την τιμή των προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση βάσει κινδύνου που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής θα βελτιώσει 
την ασφάλεια για τους ασθενείς και θα συμβάλει στο να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην 
καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμάκων εκείνων τα οποία πράγματι αφορά.  Άρα έχει 
ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακα και ότι έχουν πράγματι 
θεσπιστεί τα σωστά κριτήρια. Επιπλέον, τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια πρέπει να 
κατοχυρώνουν ότι θα εντοπίζονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την παραποίηση και ότι δεν θα 
υπάρχει το περιθώριο για τους παραποιητές να αναπτύσσουν νέες πρωτοβουλίες. Η τιμή και οι 
προηγούμενες περιπτώσεις εντός της ΕΕ συνιστούν τα καταλληλότερα κριτήρια.

Τροπολογία 257
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(α)  την τιμή και τον όγκο πωλήσεων του 
προϊόντος· 

(α)  την τιμή του προϊόντος· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι ασθενείς από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα χρειάζεται μια ξεκάθαρη 
προσέγγιση. Η αξιολόγηση κινδύνου για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων έχει ζωτική σημασία 
για τη διασφάλιση της πραγματικής διάθεσης των υφιστάμενων πόρων στην καταπολέμηση της 
παραποίησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά κινδύνου 
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φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και στη βάση της αξιολόγησης αυτής θα 
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. 

Τροπολογία 258
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α - παράγραφος 4 - εδάφιο 3 - στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(aa) την πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
διανομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση προκειμένου να προσδιοριστεί ποια φάρμακα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
παραποίησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα της αλυσίδας διανομής ενός 
προϊόντος. Ορισμένα προϊόντα (π.χ. οι ανοσοσφαιρίνες) παραδίδονται απευθείας από τον 
παραγωγό στο νοσοκομείο ή σε άλλο υγειονομικό ίδρυμα τελικής χρήσης. Είναι σαφές ότι 
υπάρχουν πολύ λιγότερες ευκαιρίες για τους παραποιητές να εισέλθουν σε αυτή την τόσο 
βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 259
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(aa) την πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
διανομής·

Or. en



AM\807496EL.doc 43/68 PE439.409v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας για τα φαρμακευτικά προϊόντα, χρειάζεται 
μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (π.χ. σειρά μονάδας) που θα αποτιμά τον πραγματικό 
κίνδυνο παραποίησης, απάτης ως προς την επιστροφή της δαπάνης και προστιθέμενης αξίας για 
τον ασθενή. Οι αρχές, αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στους κινδύνους των προϊόντων, θα 
πρέπει επίσης να εξετάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, προκειμένου να υπάρχει μια ρεαλιστική και ισόρροπη αποτίμηση των κινδύνων 
παραποίησης μιας ορισμένης ομάδας προϊόντων. 

Τροπολογία 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο β)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) τον αριθμό περιπτώσεων παραποίησης 
σε τρίτες χώρες και εντός της Κοινότητας·

(β) τον αριθμό και τη συχνότητα
παλαιότερων περιπτώσεων 
καταγγελθέντων κρουσμάτων 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων εντός της 
Ένωσης και την εξέλιξη που είχαν οι εν 
λόγω περιπτώσεις στο παρελθόν· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση βάσει κινδύνου που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής θα βελτιώσει 
την ασφάλεια για τους ασθενείς και θα συμβάλει στο να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην 
καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμάκων εκείνων τα οποία πράγματι αφορά.  Άρα έχει 
ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακα και ότι έχουν πράγματι 
θεσπιστεί τα σωστά κριτήρια. Επιπλέον, τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια πρέπει να 
κατοχυρώνουν ότι θα εντοπίζονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την παραποίηση και ότι δεν θα 
υπάρχει το περιθώριο για τους παραποιητές να αναπτύσσουν νέες πρωτοβουλίες. Η τιμή και οι 
προηγούμενες περιπτώσεις εντός της ΕΕ συνιστούν τα καταλληλότερα κριτήρια.
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Τροπολογία 261
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο β)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) τον αριθμό περιπτώσεων παραποίησης 
σε τρίτες χώρες και εντός της Κοινότητας· 

(β) τον αριθμό και τη συχνότητα
παλαιότερων περιπτώσεων 
καταγγελθέντων κρουσμάτων 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων εντός της 
Ένωσης και την εξέλιξη που είχαν οι εν 
λόγω περιπτώσεις στο παρελθόν· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι ασθενείς από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα χρειάζεται μια ξεκάθαρη 
προσέγγιση. Η αξιολόγηση κινδύνου για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων έχει ζωτική σημασία 
για τη διασφάλιση της πραγματικής διάθεσης των υφιστάμενων πόρων στην καταπολέμηση της 
παραποίησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά κινδύνου 
φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και στη βάση της αξιολόγησης αυτής θα 
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. 

Τροπολογία 262
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο β)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(β) τον αριθμό περιπτώσεων παραποίησης 
σε τρίτες χώρες και εντός της Κοινότητας·

(β) τον αριθμό και τη συχνότητα
παλαιότερων περιπτώσεων 
καταγγελθέντων κρουσμάτων 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων σε τρίτες 
χώρες και εντός της Ένωσης· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα του συστήματος ως προς το κόστος.  Περαιτέρω 
αυξήσεις των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων θα επιβάρυναν σημαντικά τις εταιρείες 
ασφάλισης υγείας και τους ασθενείς. Πρέπει να αποφευχθούν οι περιττές επιβαρύνσεις από 
κανονιστικές ρυθμίσεις. Η χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας προς εξακρίβωση της 
γνησιότητας φαρμάκων δημιουργεί δεδομένα που μπορεί να είναι ευαίσθητα από προσωπικής 
και εμπορικής απόψεως. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των δεδομένων αυτών πρέπει να γίνονται 
σεβαστά. Η πρόταση μπορεί να καλύπτει άκρως ευαίσθητα δεδομένα και θα πρέπει να 
υπόκειται σε σχετικούς νόμους προστασίας δεδομένων. 

Τροπολογία 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(γ) την εξέλιξη αυτών των περιπτώσεων 
κατά το παρελθόν·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση βάσει κινδύνου που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής θα βελτιώσει 
την ασφάλεια για τους ασθενείς και θα συμβάλει στο να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην 
καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμάκων εκείνων τα οποία πράγματι αφορά.  Άρα έχει 
ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακα και ότι έχουν πράγματι 
θεσπιστεί τα σωστά κριτήρια. Επιπλέον, τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια πρέπει να 
κατοχυρώνουν ότι θα εντοπίζονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την παραποίηση και ότι δεν θα 
υπάρχει το περιθώριο για τους παραποιητές να αναπτύσσουν νέες πρωτοβουλίες. Η τιμή και οι 
προηγούμενες περιπτώσεις εντός της ΕΕ συνιστούν τα καταλληλότερα κριτήρια.

Τροπολογία 264
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(γ) την εξέλιξη αυτών των περιπτώσεων 
κατά το παρελθόν·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι ασθενείς από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα χρειάζεται μια ξεκάθαρη 
προσέγγιση. Η αξιολόγηση κινδύνου για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων έχει ζωτική σημασία 
για τη διασφάλιση της πραγματικής διάθεσης των υφιστάμενων πόρων στην καταπολέμηση της 
παραποίησης. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά κινδύνου 
φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και στη βάση της αξιολόγησης αυτής θα 
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. 

Τροπολογία 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
οικείων προϊόντων·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση βάσει κινδύνου που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής θα βελτιώσει 
την ασφάλεια για τους ασθενείς και θα συμβάλει στο να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην 
καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμάκων εκείνων τα οποία πράγματι αφορά.  Άρα έχει 
ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακα και ότι έχουν πράγματι 
θεσπιστεί τα σωστά κριτήρια. Επιπλέον, τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια πρέπει να 
κατοχυρώνουν ότι θα εντοπίζονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την παραποίηση και ότι δεν θα 
υπάρχει το περιθώριο για τους παραποιητές να αναπτύσσουν νέες πρωτοβουλίες. Η τιμή και οι 
προηγούμενες περιπτώσεις εντός της ΕΕ συνιστούν τα καταλληλότερα κριτήρια.
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Τροπολογία 266
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
οικείων προϊόντων· 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι ασθενείς από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα χρειάζεται μια ξεκάθαρη 
προσέγγιση. Η αξιολόγηση κινδύνου για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων έχει ζωτική σημασία 
για τη διασφάλιση της πραγματικής διάθεσης των υφιστάμενων πόρων στην καταπολέμηση της 
παραποίησης.  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά κινδύνου 
φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και στη βάση της αξιολόγησης αυτής θα 
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. 

Τροπολογία 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (ε)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ε) τη σοβαρότητα των παθήσεων των 
οποίων επιδιώκεται η θεραπεία.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση βάσει κινδύνου που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής θα βελτιώσει 
την ασφάλεια για τους ασθενείς και θα συμβάλει στο να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην 
καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμάκων εκείνων τα οποία πράγματι αφορά.  Άρα έχει 
ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακα και ότι έχουν πράγματι 
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θεσπιστεί τα σωστά κριτήρια. Επιπλέον, τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια πρέπει να 
κατοχυρώνουν ότι θα εντοπίζονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την παραποίηση και ότι δεν θα 
υπάρχει το περιθώριο για τους παραποιητές να αναπτύσσουν νέες πρωτοβουλίες. Η τιμή και οι 
προηγούμενες περιπτώσεις εντός της ΕΕ συνιστούν τα καταλληλότερα κριτήρια.

Τροπολογία 268
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο (ε)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(ε) τη σοβαρότητα των παθήσεων των 
οποίων επιδιώκεται η θεραπεία.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι ασθενείς από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα χρειάζεται μια ξεκάθαρη 
προσέγγιση. Η αξιολόγηση κινδύνου για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων έχει ζωτική σημασία 
για τη διασφάλιση της πραγματικής διάθεσης των υφιστάμενων πόρων στην καταπολέμηση της 
παραποίησης.  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά κινδύνου 
φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και στη βάση της αξιολόγησης αυτής θα 
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. 

Τροπολογία 269
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο ε) α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

ε) α άλλους δυνητικούς κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο παρόν άρθρο είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του ή η 
διασάφηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κειμένου. Θα πρέπει επίσης, εντός 
πενταετίας από την εφαρμογή των μέτρων αυτών, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επιπλέον η εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παραποίηση των φαρμάκων.  

Τροπολογία 270
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (πλην του 
αριθμού σειράς) επιβάλλονται μέσω της 
ταυτοποίησης μίας ή περισσοτέρων 
κατηγοριών χαρακτηριστικών που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένα 
προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων. Η 
Επιτροπή Φαρμακευτικών 
Ιδιοσκευασμάτων της Επιτροπής ορίζει 
κατηγορίες με χαρακτηριστικά ασφαλείας 
που προσφέρουν ισοδύναμη 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, 
και τα χαρακτηριστικά από την ίδια 
κατηγορία θα θεωρούνται ισοδύναμα για 
τους σκοπούς της παραγράφου 2(β). Οι 
κάτοχοι άδειας παρασκευής έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής του ειδικού 
χαρακτηριστικού ή των ειδικών 
χαρακτηριστικών που θα 
χρησιμοποιηθούν σε μία κατηγορία, εκτός 
εάν η Επιτροπή διευκρινίσει τους λόγους 
για τους οποίους απαιτεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το βασικό επίπεδο ασφαλείας σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα πρέπει να είναι μια 
συσκευασία τυχόν αλλοίωση της οποίας θα είναι προφανής, σε συνδυασμό με ένα μοναδικό 
χαρακτηριστικό κωδικοποίησης (στο οποίο θα αποθηκεύεται ο αριθμός ταυτοποίησης του 
προϊόντος, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία λήξης και ένας μοναδικός κώδικας σειράς). Η 
συσκευασία κατά τρόπον ώστε τυχόν αλλοίωσή της να είναι προφανής είναι ο ασφαλέστερος 
τρόπος να διασφαλιστεί ότι το φάρμακο που περιέχει η συσκευασία είναι το ίδιο με αυτό που 
εισήγαγε ο αρχικός παρασκευαστής ενώ το μοναδικό σύστημα κωδικοποίησης είναι ο 
καλύτερος τρόπος να ελέγχεται η γνησιότητα ενός προϊόντος στο σημείο πώλησής του.

Τροπολογία 271
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου 
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
παρέκκλισης για ορισμένα προϊόντα ή 
κατηγορίες προϊόντων.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο παρόν άρθρο είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του ή η 
διασάφηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κειμένου. Θα πρέπει επίσης, εντός 
πενταετίας από την εφαρμογή των μέτρων αυτών, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επιπλέον η εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παραποίηση των φαρμάκων.  
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Τροπολογία 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου 
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
παρέκκλισης για ορισμένα προϊόντα ή 
κατηγορίες προϊόντων.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
υποχρεωτικά μόνο στα προϊόντα ή τις 
κατηγορίες προϊόντων που έχει 
διαπιστωθεί ότι ενέχουν υψηλό κίνδυνο 
παραποίησης, όπως είναι τα γενόσημα 
φάρμακα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση βάσει κινδύνου που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής θα βελτιώσει 
την ασφάλεια για τους ασθενείς και θα συμβάλει στο να επικεντρωθεί η προσπάθεια στην 
καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμάκων εκείνων τα οποία πράγματι αφορά.  Άρα έχει 
ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι περιλαμβάνονται όλα τα φάρμακα και ότι έχουν πράγματι 
θεσπιστεί τα σωστά κριτήρια. Επιπλέον, τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια πρέπει να 
κατοχυρώνουν ότι θα εντοπίζονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την παραποίηση και ότι δεν θα 
υπάρχει το περιθώριο για τους παραποιητές να αναπτύσσουν νέες πρωτοβουλίες. Η τιμή και οι 
προηγούμενες περιπτώσεις εντός της ΕΕ συνιστούν τα καταλληλότερα κριτήρια.

Τροπολογία 273
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

 Με βάση αυτά τα κριτήρια, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει ότι τα 
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στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου 
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
παρέκκλισης για ορισμένα προϊόντα ή 
κατηγορίες προϊόντων.  

χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχείο ιε) 
και οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, 
παράγραφος 1, στοιχεία α) έως γ) 
εφαρμόζονται σε ορισμένα φάρμακα τα 
οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή 
και τα οποία ενέχουν υψηλό κίνδυνο 
παραποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθούν οι ασθενείς από τα ψευδεπίγραφα φάρμακα χρειάζεται μια ξεκάθαρη 
προσέγγιση. Η αξιολόγηση κινδύνου για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων έχει ζωτική σημασία 
για τη διασφάλιση της πραγματικής διάθεσης των υφιστάμενων πόρων στην καταπολέμηση της 
παραποίησης.  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά κινδύνου 
φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και στη βάση της αξιολόγησης αυτής θα 
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. 

Τροπολογία 274
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου 
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
παρέκκλισης για ορισμένα προϊόντα ή 
κατηγορίες προϊόντων.

Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο α) του παρόντος άρθρου μπορεί 
να αποτελέσουν αντικείμενο παρέκκλισης 
για ορισμένα προϊόντα ή κατηγορίες 
προϊόντων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βασικό επίπεδο ασφαλείας σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα πρέπει να είναι μια 
συσκευασία τυχόν αλλοίωση της οποίας θα είναι προφανής, σε συνδυασμό με ένα μοναδικό 
χαρακτηριστικό κωδικοποίησης (στο οποίο θα αποθηκεύεται ο αριθμός ταυτοποίησης του 
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προϊόντος, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία λήξης και ένας μοναδικός κώδικας σειράς). Η 
συσκευασία κατά τρόπον ώστε τυχόν αλλοίωσή της να είναι προφανής είναι ο ασφαλέστερος 
τρόπος να διασφαλιστεί ότι το φάρμακο που περιέχει η συσκευασία είναι το ίδιο με αυτό που 
εισήγαγε ο αρχικός παρασκευαστής ενώ το μοναδικό σύστημα κωδικοποίησης είναι ο 
καλύτερος τρόπος να ελέγχεται η γνησιότητα ενός προϊόντος στο σημείο πώλησής του.

Τροπολογία 275
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 4α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας μπορούν 
να χρησιμοποιούνται σε εθελοντική βάση 
για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα 
ανεξάρτητα από το αν χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή ή όχι και οι κάτοχοι 
άδειας κυκλοφορίας μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας στα προϊόντα τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά 
τα προϊόντα τους και άρα είναι οι πλέον ενδεδειγμένες να αξιολογήσουν το επίπεδο κινδύνου, 
θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό ασφαλείας ως δυνατότητα 
προφύλαξης.

Τροπολογία 276
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

4α. Πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του μέτρου εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου, 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 τη 
συμβολή τους στη μείωση του αριθμού 
των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού στην 
Ευρώπη και τα δυνητικά οφέλη των 
εναλλακτικών τεχνολογιών καθώς και τις 
δυνατότητες εξακρίβωσης της 
γνησιότητας των μορφών ατομικής 
δοσολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση τεχνολογιών που επιτρέπουν την εξακρίβωση της γνησιότητας και την ανίχνευση των 
φαρμακευτικών προϊόντων σε επίπεδο μορφών ατομικής δοσολογίας, ως συμπλήρωμα των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας που προτείνονται για τη συσκευασία των φαρμάκων, αναμένεται 
ότι θα επιτρέψει την ταχεία ανίχνευση παραποιημένων προϊόντων και θα συμβάλει έτσι στην 
περαιτέρω μείωση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που αντιπροσωπεύουν για τους 
ασθενείς τα ψευδεπίγραφα προϊόντα. 

Τροπολογία 277
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

4α. Για μεταβατική περίοδο τριών ετών 
ισχύουν χαρακτηριστικά ασφαλείας ως 
ισοδύναμα, εφόσον καθιστούν στον ίδιο 
βαθμό εφικτές την ταυτοποίηση, την 
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εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
αδιάλειπτη ιχνηλασιμότητα του 
φαρμάκου, χωρίς γι' αυτό τον σκοπό να 
πρέπει να ανοιχθεί η πρωτογενής 
συσκευασία, ή προσφέρουν τον ίδιο 
βαθμό δυσκολίας της παραποίησης. 
Εφόσον απομακρυνθεί, αντικατασταθεί ή 
καλυφθεί ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας 
τότε θα πρέπει αυτό το σημείο να ισχύει 
και για το νέο χαρακτηριστικό ασφαλείας, 
υπό την προϋπόθεση ότι το πρωτογενές 
χαρακτηριστικό ασφαλείας δεν είναι 
κρυμμένο και δεν μπορεί να 
αναγνωρισθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι στο μέλλον θα υπάρχει σε επίπεδο ΕΕ ένα ενιαίο 
χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Τροπολογία 278
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα 
ακόλουθα:

(a) την αποδοτικότητα του συστήματος 
ως προς το κόστος για να εξασφαλίζεται 
ότι οιοδήποτε μέτρο εφαρμόζεται 
βασίζεται σε ανάλυση κόστους/ωφέλειας·
(β) Τα κράτη μέλη εγγυώνται το σεβασμό 
της ιδιοκτησίας και της 
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εμπιστευτικότητας των δεδομένων που 
παράγονται από τη χρήση του 
χαρακτηριστικού ασφαλείας για την 
ταυτοποίηση, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας και την ιχνηλασιμότητα 
φαρμακευτικών προϊόντων. 
(γ) το έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα του συστήματος ως προς το κόστος.  Περαιτέρω 
αυξήσεις των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων θα επιβάρυναν σημαντικά τις εταιρείες 
ασφάλισης υγείας και τους ασθενείς. Πρέπει να αποφευχθούν οι περιττές επιβαρύνσεις από 
κανονιστικές ρυθμίσεις. Η χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας προς εξακρίβωση της 
γνησιότητας φαρμάκων δημιουργεί δεδομένα που μπορεί να είναι ευαίσθητα από προσωπικής 
και εμπορικής απόψεως. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των δεδομένων αυτών πρέπει να γίνονται 
σεβαστά. Η πρόταση μπορεί να καλύπτει άκρως ευαίσθητα δεδομένα και θα πρέπει να 
υπόκειται σε σχετικούς νόμους προστασίας δεδομένων. 

Τροπολογία 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τουλάχιστον όλα τα κάτωθι:

(a) την αποδοτικότητα του συστήματος 
ως προς το κόστος για να εξασφαλίζεται 
ότι οιοδήποτε μέτρο εφαρμόζεται 
βασίζεται σε ανάλυση κόστους/ωφέλειας· 
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(β) την αναλογική εφαρμογή του κόστους 
που αφορά τα μέτρα σε όλους όσους 
εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και τη σύνδεση του κόστους αυτού με την 
τιμή του οικείου φαρμάκου·
(γ) την ανεξαρτησία του συστήματος και
το έννομο συμφέρον να προστατεύονται οι 
πληροφορίες εμπιστευτικού από εμπορική 
άποψη χαρακτήρα και την προστασία των 
δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής 
ιδιοκτησίας και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Τροπολογία 280
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τουλάχιστον όλα τα κάτωθι:
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βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

(α) την αποδοτικότητα του συστήματος 
ως προς το κόστος για να εξασφαλίζεται 
ότι οιοδήποτε μέτρο εφαρμόζεται 
βασίζεται σε ανάλυση κόστους/ωφέλειας· 
(β) την αναλογική εφαρμογή του κόστους 
που αφορά τα μέτρα σε όλους όσους 
εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και τη σύνδεση του κόστους αυτού με την 
τιμή του οικείου φαρμάκου·
(γ) την ανεξαρτησία του συστήματος και
το έννομο συμφέρον να προστατεύονται οι 
πληροφορίες εμπιστευτικού από εμπορική 
άποψη χαρακτήρα και την προστασία των 
δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής 
ιδιοκτησίας και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τυχόν χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρόκειται να εφαρμοσθούν πρέπει να συμμορφώνονται 
τουλάχιστον προς τις προαναφερόμενες τρεις αρχές.

Τροπολογία 281
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 
Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας δεν 
χρησιμοποιούνται για τη μεταβίβαση 
δεδομένων πλην των δεδομένων που 
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απαιτούνται για να προληφθεί η 
παραποίηση και των δεδομένων που 
αφορούν τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Πρέπει κυρίως να προληφθεί 
η εμπορική επεξεργασία των δεδομένων 
που καθιστά δυνατή τη σύνδεση των 
φαρμάκων με τους ασθενείς, τους 
ιατρούς και τους φαρμακοποιούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μεταβιβαζόμενα δεδομένα πρέπει να περιορίζονται στους σκοπούς της πρόληψης της 
παραποίησης και της εξασφάλισης της επιστροφής της δαπάνης. Η εφαρμογή των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης για πρόσθετα 
εμπορικά συμφέροντα.

Τροπολογία 282
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο συμμορφώνονται προς τις 
σχετικές διατάξεις του ενωσιακού 
δικαίου όσον αφορά την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη το έννομο συμφέρον της 
προστασίας πληροφοριών εμπιστευτικού, 
από εμπορική άποψη, χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας προς εξακρίβωση της γνησιότητας φαρμάκων δημιουργεί 
δεδομένα που μπορεί να είναι ευαίσθητα από προσωπικής απόψεως. Τα δεδομένα που αφορούν 
την προσωπική κατανάλωση φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται σε σχετικούς νόμους προστασίας 
δεδομένων.
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Το θέμα της παραποίησης διαφέρει από το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 

Έχει σημασία να επικαιροποιούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του 
χαρακτηριστικού ασφαλείας με βάση την ετήσια έκθεση.

Τροπολογία 283
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται 
συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων που θα 
καθιστούσε δυνατή τη σύνδεση των 
χορηγούμενων φαρμάκων με τους 
αντίστοιχους ασθενείς ή φαρμακεία. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη
προστασίας των δεδομένων. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία αφορά το μεμονωμένο ασθενή 
και τη σχέση εμπιστευτικότητας μεταξύ ασθενούς και φαρμακείου, χρειάζεται ειδική προστασία 
για τα ευαίσθητα δεδομένα.

Τροπολογία 284
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.»

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τυγχάνουν σεβασμού η ιδιοκτησία καθώς 
και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των 
δεδομένων που παράγονται από τη χρήση 
χαρακτηριστικών ασφαλείας προς 
εξακρίβωση της γνησιότητας φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας προς εξακρίβωση της γνησιότητας φαρμάκων δημιουργεί 
δεδομένα που μπορεί να είναι ευαίσθητα από προσωπικής και εμπορικής απόψεως. Τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των δεδομένων αυτών πρέπει να γίνονται σεβαστά. Τα δεδομένα που 
αφορούν την προσωπική κατανάλωση φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται σε σχετικούς νόμους 
προστασίας δεδομένων και στους εθνικούς ηθικούς κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου.

Τροπολογία 285
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται 
συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων που θα 
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καθιστούσε δυνατή τη σύνδεση των 
χορηγούμενων φαρμάκων με τους 
αντίστοιχους ασθενείς ή φαρμακεία. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη 
προστασίας των δεδομένων. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία αφορά το μεμονωμένο ασθενή 
και τη σχέση εμπιστευτικότητας μεταξύ ασθενούς και φαρμακείου, χρειάζεται ειδική προστασία 
για τα ευαίσθητα δεδομένα.

Τροπολογία 286
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.»

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.» 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το σεβασμό 
της ιδιοκτησίας και του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των δεδομένων που 
προκύπτουν από τη χρήση των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας για την 
εξακρίβωση της γνησιότητας των 
φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας προς εξακρίβωση της γνησιότητας φαρμάκων δημιουργεί 
δεδομένα που μπορεί να είναι ευαίσθητα από προσωπικής και εμπορικής απόψεως. Τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας των δεδομένων αυτών πρέπει να γίνονται σεβαστά. Τα δεδομένα που 
αφορούν την προσωπική κατανάλωση φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται σε σχετικούς νόμους 
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προστασίας δεδομένων και στους εθνικούς ηθικούς κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου.

Τροπολογία 287
Crescenzio Rivellini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 
Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να 
διασφαλίζουν το σεβασμό της 
ιδιοκτησίας και του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των δεδομένων που 
προκύπτουν από τη χρήση της 
τεχνολογίας καταπολέμησης της 
παραποίησης των φαρμάκων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η χρήση σφραγίδων κατά της παραποίησης, για την εξακρίβωση της γνησιότητας των 
φαρμάκων, μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα ενδεχομένως ευαίσθητα σε εμπορικό και 
προσωπικό επίπεδο. Η κυριότητα των δεδομένων αυτών πρέπει να προστατεύεται προς το 
συμφέρον των συγκεκριμένων πολιτών. Τα δεδομένα που αφορούν την προσωπική κατανάλωση 
φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων και 
τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. 

Τροπολογία 288
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο επικαιροποιούνται κάθε έτος 
με βάση την έκθεση που εκπονεί η 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, 
εδάφιο η). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας προς εξακρίβωση της γνησιότητας φαρμάκων δημιουργεί 
δεδομένα που μπορεί να είναι ευαίσθητα από προσωπικής απόψεως. Τα δεδομένα που αφορούν 
την προσωπική κατανάλωση φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται σε σχετικούς νόμους προστασίας 
δεδομένων.

Το θέμα της παραποίησης διαφέρει από το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. 

Έχει σημασία να επικαιροποιούνται οι απαιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή του 
χαρακτηριστικού ασφαλείας με βάση την ετήσια έκθεση.

Τροπολογία 289
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το σεβασμό 
της ιδιοκτησίας και του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των δεδομένων που 
προκύπτουν από τη χρήση της 
τεχνολογίας καταπολέμησης της 
παραποίησης των φαρμάκων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η χρήση σφραγίδων κατά της παραποίησης, για την εξακρίβωση της γνησιότητας των 
φαρμάκων, μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα ενδεχομένως ευαίσθητα σε εμπορικό και 
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προσωπικό επίπεδο. Η ιδιοκτησία των δεδομένων αυτών πρέπει να είναι σεβαστή. Τα δεδομένα 
που αφορούν την προσωπική κατανάλωση φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν σε εθνικό 
επίπεδο. 

Τροπολογία 290
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το σεβασμό 
της ιδιοκτησίας και του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των δεδομένων που 
προκύπτουν από τη χρήση των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας για την 
ταυτοποίηση των φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σειρά επιλογών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας: μονοδιάστατοι αριθμοί 
αναγνώρισης, πίνακες δεδομένων, σφραγίδες, ολογράμματα κλπ. Σε εθνικό επίπεδο 
εφαρμόζονται πιλοτικά σχέδια, προκειμένου να αξιολογηθούν τα διάφορα πλεονεκτήματα των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας. Η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των 
εις την αγορά διατιθέμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, πριν επιλεγεί ένα συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό ασφαλείας. 

Τροπολογία 291
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

4α. Πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
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Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της. 
Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή αξιολογεί 
την αποτελεσματικότητα των διατάξεων
που έχουν εγκριθεί βάσει του άρθρου 54 
σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της 
εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη 
νόμιμη αλυσίδα διανομής.      

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο παρόν άρθρο είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του ή η 
διασάφηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κειμένου. Θα πρέπει επίσης, εντός 
πενταετίας από την εφαρμογή των μέτρων αυτών, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επιπλέον η εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παραποίηση των φαρμάκων.  

Τροπολογία 292
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54, στοιχείο ιε) 
σε άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και σε 
άλλους συναφείς τομείς εθνικής πολιτικής 
όπως η επιστροφή των δαπανών.  

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο παρόν άρθρο είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής του ή η
διασάφηση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κειμένου. Θα πρέπει επίσης, εντός 
πενταετίας από την εφαρμογή των μέτρων αυτών, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους. 
Επιπλέον η εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην 
παραποίηση των φαρμάκων.  
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Τροπολογία 293
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(9a) Στο άρθρο 55, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2. Όταν περιέχονται σε εξωτερική 
συσκευασία σύμφωνη προς τις 
απαιτήσεις των άρθρων 54 και 62, οι 
στοιχειώδεις συσκευασίες υπό μορφή 
blister πρέπει να φέρουν τουλάχιστον τις 
ακόλουθες ενδείξεις:
- την ονομασία του φαρμάκου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 54, στοιχείο (α).
- το όνομα του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμάκου, την 
ημερομηνία λήξης,
- την ημερομηνία λήξης,
- τον αριθμό της παρτίδας παρασκευής,
- τη διεθνή κοινή ονομασία (ΙΝΝ)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων βασίζεται σε αυστηρούς τεχνικούς ελέγχους
και επιθεωρήσεις ολόκληρης της αλυσίδας διανομής. Η χρήση της διεθνούς κοινής ονομασίας
(INN) μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της γνησιότητας του φαρμάκου. Για το λόγο αυτό, 
απαιτείται η κατάλληλη προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(9a) Στο άρθρο 55, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Όταν περιέχονται σε εξωτερική 
συσκευασία σύμφωνη προς τις 
απαιτήσεις των άρθρων 54 και 62, οι 
στοιχειώδεις συσκευασίες υπό μορφή 
blister πρέπει να φέρουν τουλάχιστον τις 
ακόλουθες ενδείξεις:
- την ονομασία του φαρμάκου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 54, στοιχείο (α).
- το όνομα του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμάκου, την 
ημερομηνία λήξης,
- την ημερομηνία λήξης,
- τον αριθμό της παρτίδας παρασκευής,
- τη διεθνή κοινή ονομασία (ΙΝΝ)."

Or. en

Αιτιολόγηση

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


