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Τροπολογία 295
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 57, η τέταρτη περίπτωση του 
πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Στο άρθρο 57, η τέταρτη περίπτωση του 
πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

"- με την επιφύλαξη του άρθρου 54 
στοιχείο ιε), την ταυτοποίηση και 
γνησιότητα."

"- την ταυτοποίηση και γνησιότητα."

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατόν να ισχύουν χαρακτηριστικά ασφαλείας σε φάρμακα για λόγους 
άλλους από την πρόληψη της παραποίησής τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 
λαμβάνουν απόφαση για τη χρήση τους, παραδείγματος χάριν, όταν αποσύρονται φάρμακα
λόγω προβλημάτων ποιότητας ή ακόμη με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης φαρμακευτικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 296
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 63, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 54, 55, 59 και 62 για την 
επισήμανση πρέπει να συντάσσονται 
στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες 
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γλώσσες του κράτους μέλους στην αγορά 
του οποίου κυκλοφορεί το φάρμακο.
Η διάταξη του πρώτου εδαφίου δεν 
εμποδίζει τη σύνταξη των ενδείξεων 
αυτών σε περισσότερες γλώσσες, εφόσον 
σε όλες τις χρησιμοποιούμενες γλώσσες 
αναγράφονται οι ίδιες ενδείξεις.
Στην περίπτωση ορισμένων ορφανών 
φαρμάκων, οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 54 μπορούν, 
κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου 
αιτήματος, να συντάσσονται σε μία μόνο 
από τις επίσημες γλώσσες της 
Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη του άρθρου 55 εξασφαλίζει ότι το όνομα του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας, η 
ημερομηνία λήξεως, ο αριθμός της παρτίδας και ο τρόπος χορήγησης εμφανίζονται στην/στις 
επίσημη/ες γλώσσα/ες του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου κυκλοφορεί το φάρμακο. 
Μπορεί να χρειασθεί να προσαρμοσθούν οι πληροφορίες της ετικέτας στην περίπτωση 
παράλληλου εμπορίου που απαιτεί την επικάλυψη του blister με ετικέτα όπως συμβαίνει ήδη με 
κάποια προϊόντα (π.χ. για προσαρμογή ονομασιών προϊόντων στην εγκεκριμένη ονομασία στην 
εθνική αγορά και ειδικές οδηγίες δοσολογίας (π.χ. ημέρες εβδομάδας)).

Τροπολογία 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Τίτλος VII – Επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Χονδρική πώληση και εμπορία 
φαρμάκων"

"Χονδρική πώληση, εμπορία και 
εμπορομεσιτεία φαρμάκων"

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί που χρησιμοποιεί η παρούσα οδηγία πρέπει να είναι ευκολονόητοι και να μην 
οδηγούν σε αβεβαιότητα ως προς το νόημά τους. Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ εμπορίας 
και εμπορομεσιτείας καθώς στην πρώτη υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο έμπορος είναι 
ιδιοκτήτης του προϊόντος, ενώ στη δεύτερη όχι. Συνεπώς η επικεφαλίδα του Τίτλου VII πρέπει 
να τροποποιηθεί ούτως ώστε οι μεταγενέστερες διατάξεις να καλύπτουν τις δραστηριότητες 
"εμπόρων" και "εμπορομεσιτών".

Τροπολογία 298
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Τίτλος VII – Επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Χονδρική πώληση και εμπορία 
φαρμάκων"

"Χονδρική πώληση, εμπορία και 
εμπορομεσιτεία φαρμάκων"
(Οριζόντια τροπολογία (εάν εγκριθεί, όλη η 
πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως))

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επικεφαλίδα του Τίτλου VII πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διευκρινισθεί ότι οι 
εμπορομεσίτες καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου.

Τροπολογία 299
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 76 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Στο άρθρο 76, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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3. Κάθε χονδρέμπορος, ο οποίος δεν είναι 
ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας, ο 
οποίος εισάγει προϊόν από άλλο κράτος 
μέλος, κοινοποιεί στον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας και στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο θα 
εισαχθεί το προϊόν, την πρόθεσή του να 
το εισαγάγει. Προκειμένου για φάρμακα 
για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια 
κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, η κοινοποίηση 
στην αρμόδια αρχή γίνεται με την 
επιφύλαξη των πρόσθετων διαδικασιών 
που προβλέπονται στη νομοθεσία του εν 
λόγω κράτους μέλους, 
περιλαμβανομένων των τελών που 
καταβάλλονται στις αρμόδιες αρχές για 
την εξέταση της κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 300
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 76 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Στο άρθρο 76, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
3α. Προκειμένου για φάρμακα για τα 
οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια 
κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004, ο διανομέας 
υποβάλλει την κοινοποίηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 στον κάτοχο της άδειας 
εμπορίας και στον Οργανισμό. Η 
κοινοποίηση συνοδεύεται από τέλος 
καταβλητέο στον Οργανισμό για να 
ελέγξει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στη νομοθεσία της 
Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 11 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Στο άρθρο 77, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε 
πρόσφορο μέτρο ώστε η χονδρική 
πώληση, η εμπορία και η εμπορομεσιτεία 
φαρμάκων να εξαρτάται από την κατοχή 
αδείας για την άσκηση της 
δραστηριότητας του χονδρεμπόρου, του 
εμπόρου ή του εμπορομεσίτη φαρμάκων. 
Στην άδεια ορίζεται ο τόπος για τον 
οποίο ισχύει."

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να αναφέρονται όλοι οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα διανομής. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να προβλέπουν διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας σε "εμπόρους" και "εμπορομεσίτες" 
που ασκούν δραστηριότητα στην επικράτειά τους κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνες τις διαδικασίες 
χορήγησης άδειας που ισχύουν για τους παρασκευαστές και τους χονδρεμπόρους-διανομείς. 
Εάν η νομοθεσία δεν αναφέρει τη δραστηριότητα της εμπορίας και της εμπορομεσιτείας 
φαρμάκων, ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να παραμείνουν εκτός του πεδίου της οδηγίας.

Τροπολογία 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 77 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Στο άρθρο 77, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
5. Ο έλεγχος των προσώπων που 
επιτρέπεται να ασκούν τη 
δραστηριότητα της χονδρικής πώλησης, 
της εμπορίας ή της εμπορομεσιτείας 
φαρμάκων και η επιθεώρηση των 
χώρων που διαθέτουν, κατά περίπτωση, 
πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του 
κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την 
άδεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αρκετά κράτη μέλη μεγάλος αριθμός αδειών χονδρικής πώλησης-διανομής είναι επί του 
παρόντος αδρανής, καταλήγοντας σε έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με το καθεστώς τους. Η 
κατάσταση αυτή είναι δυνητικά ανοιχτή σε κατάχρηση ιδιαίτερα όταν μια αδρανής άδεια μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από αδίστακτους που αποπειρώνται να εισαγάγουν ψευδεπίγραφα φάρμακα 
στη νόμιμη αλυσίδα διανομής. Συνεπώς πρέπει να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος των αδειών δια 
του οποίου μια αδρανής άδεια θα ανακαλείται ή θα αναστέλλεται μετά από τρία έτη αδράνειας.

Τροπολογία 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 77 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 77 η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6. Το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει 
την άδεια η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αναστέλλει ή ανακαλεί την 
άδεια αυτή, αφού ενημερώσει σχετικά 
τον κάτοχο της άδειας, εάν παύσουν να 
πληρούνται οι όροι της άδειας  ή όταν η 
άδεια δεν έχει χρησιμοποιηθεί για χρονικό 
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διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών, 
εκτός από τις περιπτώσεις που η μη 
χρησιμοποίηση οφείλεται στον λογικώς 
αναγκαίο χρόνο για τη συμμόρφωση στις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την 
παρούσα οδηγία. Το κράτος μέλος αυτό
πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή και 
τα άλλα κράτη μέλη πάραυτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αρκετά κράτη μέλη μεγάλος αριθμός αδειών χονδρικής πώλησης-διανομής είναι επί του 
παρόντος αδρανής, καταλήγοντας σε έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με το καθεστώς τους. Η 
κατάσταση αυτή είναι δυνητικά ανοιχτή σε κατάχρηση ιδιαίτερα όταν μια αδρανής άδεια μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από αδίστακτους που αποπειρώνται να εισαγάγουν ψευδεπίγραφα φάρμακα 
στη νόμιμη αλυσίδα διανομής. Συνεπώς πρέπει να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος των αδειών δια 
του οποίου μια αδρανής άδεια θα ανακαλείται ή θα αναστέλλεται μετά από τρία έτη αδράνειας.

Τροπολογία 304
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 77 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Στο άρθρο 77 η παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"6. Το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει 
την άδεια η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αναστέλλει ή ανακαλεί την 
άδεια αυτή, αφού ενημερώσει σχετικά 
τον κάτοχο της άδειας, εάν παύσουν να 
πληρούνται οι όροι της άδειας  ή όταν η 
άδεια δεν έχει χρησιμοποιηθεί για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών. Το 
κράτος μέλος αυτό πληροφορεί σχετικά 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη 
πάραυτα."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε αρκετά κράτη μέλη μεγάλος αριθμός αδειών χονδρικής πώλησης-διανομής είναι επί του 
παρόντος αδρανής, καταλήγοντας σε έλλειψη διαφάνειας σε σχέση με το καθεστώς τους. Η 
κατάσταση αυτή είναι δυνητικά ανοιχτή σε κατάχρηση ιδιαίτερα όταν μια αδρανής άδεια μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από αδίστακτους που αποπειρώνται να εισαγάγουν ψευδεπίγραφα φάρμακα 
στη νόμιμη αλυσίδα διανομής.

Τροπολογία 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – 12 σημείο γ (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Το άρθρο 78 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η 
διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της 
αίτησης για τη χορήγηση της άδειας 
χονδρικής πώλησης, εμπορίας ή 
εμπορομεσιτείας να μην υπερβαίνει τις 
ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης από τη αρμόδια 
αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους. 
Εάν χρειαστεί, η αρμόδια αρχή μπορεί 
να ζητά από τον αιτούντα κάθε αναγκαία 
πληροφορία σχετικά με τους όρους της 
αδείας. Όταν η αρμόδια αρχή κάνει 
χρήση της εν λόγω δυνατότητας, η 
προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο 
προθεσμία αναστέλλεται μέχρις ότου 
παρασχεθούν τα απαιτούμενα 
συμπληρωματικά στοιχεία."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας σε "εμπόρους" και 
"εμπορομεσίτες" που ασκούν δραστηριότητα στην επικράτειά τους κατά τον ίδιο τρόπο με 
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εκείνες τις διαδικασίες χορήγησης άδειας που ισχύουν για τους παρασκευαστές και τους 
χονδρεμπόρους-διανομείς. Το χρονικό πλαίσιο για την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση 
αδειών εμπορίας και πρακτόρευσης πρέπει να είναι το ίδιο όπως για τους χονδρεμπόρους και 
επομένως πρέπει να προστεθεί στη διάταξη αυτή η χορήγηση άδειας σε "εμπόρους" και 
"εμπορομεσίτες".

Τροπολογία 306
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 δ (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 79α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
79α: 

" Άρθρο 79a
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό και τις αρχές των κρατών 
μελών, καθορίζει κανόνες και κριτήρια 
για την απόκτηση αδειών εμπορίας και 
πρακτόρευσης. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
(α) πρέπει να διαθέτουν μόνιμη διεύθυνση 
ή στοιχεία επικοινωνίας, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται ακριβής αναγνώριση και 
εντοπισμός του επίσημου χώρου άσκησης  
της επιχειρηματικής δραστηριότητας·
(β) πρέπει να δεσμεύονται να 
εξασφαλίζουν ότι ασκούν τις 
δραστηριότητές τους μόνον με εκείνα τα 
πρόσωπα ή τις οντότητες που μπορούν να 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του 
άρθρου  80." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τη διανομή μόνον για τους χονδρεμπόρους αλλά 
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και για όλους τους εμπόρους και τους πράκτορες. 

Τροπολογία 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12 δ (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 79 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12δ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
79α: 

" Άρθρο 79a
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό και τις αρχές των κρατών 
μελών, καθορίζει κανόνες και κριτήρια 
για την απόκτηση αδειών εμπορίας και 
εμπορομεσιτείας. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
(α) πρέπει να διαθέτουν μόνιμη διεύθυνση 
ή στοιχεία επικοινωνίας, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται ακριβής αναγνώριση και 
εντοπισμός του επίσημου χώρου άσκησης  
της επιχειρηματικής δραστηριότητας·
(β) πρέπει να δεσμεύονται να 
εξασφαλίζουν ότι ασκούν τις 
δραστηριότητές τους μόνον με εκείνα τα 
πρόσωπα ή τις οντότητες που μπορούν να 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του 
άρθρου  80." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να επεκταθεί στους "εμπόρους"  και τους "εμπορομεσίτες" δεδομένου 
ότι πρέπει να πληρούν κάποιες ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για να λάβουν άδεια ώστε να 
μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητά τους στα κράτη μέλη. Καθώς η εμπορία και η 
εμπορομεσιτεία συνεπάγονται δραστηριότητες που συνίστανται στην ανεξάρτητη 
διαπραγμάτευση εξ ονόματος άλλου προσώπου της πώλησης ή της αγοράς φαρμάκων που δεν 
εμπίπτουν στον ορισμό της χονδρικής πώλησης, έχει σημασία να εξασφαλισθεί ότι αυτοί οι 
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συμμετέχοντες συναλλάσσονται με πρόσωπα/οντότητες που έχουν άδεια και πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 80.

Τροπολογία 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Η εισαγωγική πρόταση 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
"Ο κάτοχος της άδειας χονδρικής 
πώλησης, εμπορίας ή εμπορομεσιτείας 
φαρμάκων πρέπει να πληροί τουλάχιστον 
τις ακόλουθες απαιτήσεις:"

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι 
χονδρέμποροι-διανομείς και να υπόκεινται όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, 
επιθεώρησης και ορθών πρακτικών.

Τροπολογία 309
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Η εισαγωγική πρόταση 
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
"Ο κάτοχος της άδειας χονδρικής 
πώλησης, εμπορίας ή εμπορομεσιτείας 
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φαρμάκων πρέπει να πληροί τουλάχιστον 
τις ακόλουθες απαιτήσεις:"

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι 
χονδρέμποροι-διανομείς και να υπόκεινται όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, 
επιθεώρησης και ορθών πρακτικών. 

Τροπολογία 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α α) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
γα):

"(γα) πρέπει να εξακριβώνουν με τυχαίο 
έλεγχο εάν τα φάρμακα που αγόρασαν δεν 
είναι ψευδεπίγραφα ελέγχοντας το 
χαρακτηριστικό ασφαλείας στην 
εξωτερική συσκευασία, όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο ιε) του άρθρου 54·" 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φάρμακα περιέχουν πολυάριθμα εμφανή και καλυμμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας η 
εξακρίβωση της γνησιότητας των οποίων κατά το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι δυνατή από 
χονδρεμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων εκτός εάν τους έχουν κοινοποιηθεί σχετικές 
πληροφορίες από τον παρασκευαστή. Πάντως, οι χονδρέμποροι μπορούν να ελέγχουν 
απρογραμμάτιστα την ταυτότητα μεμονωμένων κουτιών που περιέχουν στην εξωτερική 
συσκευασία τους φορέα (χαρακτηριστικό ασφαλείας) που περιλαμβάνει μεμονωμένο αριθμό σε 
μορφότυπο που μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανές και εφόσον έχουν πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων που περιέχει αυτήν την πληροφορία.
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Τροπολογία 311
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο -α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α α) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
γα):

(γα) πρέπει να ελέγχουν ότι τα φάρμακα 
που αγόρασαν δεν είναι ψευδεπίγραφα 
εξακριβώνοντας τη γνησιότητα του 
μοναδικού χαρακτηριστικού 
ταυτοποίησης στην εξωτερική 
συσκευασία·

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 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) να διατηρεί στοιχεία τεκμηρίωσης, είτε 
υπό μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης 
είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων 
στοιχείων ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή, 
που να περιλαμβάνουν, για κάθε 
συναλλαγή φαρμάκων που 
παραλαμβάνονται, αποστέλλονται ή
τίθενται σε εμπορία, τα ακόλουθα 

(ε) να διατηρεί στοιχεία τεκμηρίωσης, είτε 
υπό μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης 
είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων 
στοιχείων ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή, 
που να περιλαμβάνουν, για κάθε 
συναλλαγή φαρμάκων που 
παραλαμβάνονται, αποστέλλονται, τίθενται 
σε εμπορία ή εμπορομεσιτεία, τα 
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τουλάχιστον στοιχεία: ακόλουθα τουλάχιστον στοιχεία:

- ημερομηνία, - ημερομηνία,
- ονομασία του φαρμάκου, - ονομασία του φαρμάκου,

- ποσότητα που αποτέλεσε αντικείμενο 
παραλαβής, προμήθειας ή εμπορίας,

- ποσότητα που αποτέλεσε αντικείμενο 
παραλαβής, προμήθειας, εμπορίας ή
εμπορομεσιτείας,

- όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή 
του παραλήπτη, κατά περίπτωση·"·

- όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή 
του παραλήπτη, κατά περίπτωση,
- εθνικός αριθμός ταυτοποίησης, κατά 
περίπτωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι 
χονδρέμποροι-διανομείς και να υπόκεινται όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, 
επιθεώρησης και ορθών πρακτικών.

Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιείται εθνικός αριθμός ταυτοποίησης για όλες 
τις συναλλαγές (παραγγελία και επιστροφή εξόδων).

Τροπολογία 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"(ζ) να συμμορφώνεται προς τις αρχές 
και τις κατευθυντήριες γραμμές της 
ορθής πρακτικής διανομής, εμπορίας και 
εμπορομεσιτείας φαρμάκων που 
προβλέπονται στο άρθρο 84."

Or. en
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Τροπολογία 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"(ζ) να συμμορφώνεται προς τις αρχές 
και τις κατευθυντήριες γραμμές της 
ορθής πρακτικής διανομής, ή τις αρχές 
και κατευθυντήριες γραμμές εμπορίας, ή 
τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές 
εμπορομεσιτείας φαρμάκων που 
προβλέπονται στο άρθρο 84."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι 
χονδρέμποροι-διανομείς και να υπόκεινται όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, 
επιθεώρησης και ορθών πρακτικών.

Τροπολογία 315
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο θ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για 
τα προϊόντα που λαμβάνουν τα οποία 
διαπιστώνουν ότι παραβιάζουν ή εικάζουν 
ότι παραβιάζουν ένα από τα ακόλουθα:

(θ) να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για 
τα προϊόντα που λαμβάνουν, εμπορεύονται 
ή μεσιτεύουν τα οποία διαπιστώνουν ότι 
έχουν παραποιημένη παρουσίαση ή 
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εικάζουν ότι έχουν παραποιημένη 
παρουσίαση  και ως εκ τούτου 
παραβιάζουν το άρθρο 6 παράγραφος 1 της 
παρούσας οδηγίας. 

- το άρθρο 6 παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας·

- τα δικαιώματα του δικαιούχου του 
σήματος σύμφωνα με το κοινοτικό 
δίκαιο, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, 
για το κοινοτικό σήμα ή στη νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο έγινε η 
παραλαβή του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία επιλαμβάνεται του ζητήματος της παραποίησης φαρμάκων από την άποψη 
της υγείας και όχι από τη σκοπιά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει επομένως 
να διαγραφεί οιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα για να αποφεύγεται η σύγχυση.

Επιπλέον μια υποχρέωση ενημέρωσης που επιβάλλεται σε όλους τους παράγοντες που 
συμμετέχουν στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού θα βοηθήσει στην επίτευξη του μέγιστου επιπέδου 
διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας.

Τροπολογία 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο θ – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για
τα προϊόντα που λαμβάνουν τα οποία 
διαπιστώνουν ότι παραβιάζουν ή εικάζουν 
ότι παραβιάζουν ένα από τα ακόλουθα:

(θ) να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για 
τα προϊόντα που λαμβάνουν, εμπορεύονται 
ή μεσιτεύουν τα οποία διαπιστώνουν ότι 
παραβιάζουν ή εικάζουν ότι παραβιάζουν 
ένα από τα ακόλουθα:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων είναι σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι 
χονδρέμποροι-διανομείς και να υπόκεινται όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, 
επιθεώρησης και ορθών πρακτικών.

Τροπολογία 317
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο θ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε.»

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραποιημένες παρουσιάσεις ή 
εικαζόμενες παραποιημένες παρουσιάσεις
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται οι κάτοχοι τόσο της αδείας 
παρασκευής όσο και της αδείας 
κυκλοφορίας."
Κατά τον ίδιο τρόπο ο κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας ή άδειας παρασκευής 
ενημερώνει τόσο τις αρμόδιες αρχές όσο 
και άλλους παράγοντες της αλυσίδας 
εφοδιασμού σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες εικάζεται ότι ψευδεπίγραφα 
προϊόντα έχουν διεισδύσει στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία επιλαμβάνεται του ζητήματος της παραποίησης φαρμάκων από την άποψη 
της υγείας και όχι από τη σκοπιά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει επομένως 
να διαγραφεί οιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα για να αποφεύγεται η σύγχυση.

Επιπλέον μια υποχρέωση ενημέρωσης που επιβάλλεται σε όλους τους παράγοντες που 
συμμετέχουν στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού θα βοηθήσει στην επίτευξη του μέγιστου επιπέδου 
διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας.
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Τροπολογία 318
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο θ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε.»

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο ο 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή σήματος 
ενημερώνει τους άλλους παράγοντες της 
αλυσίδας εφοδιασμού οσάκις εικάζεται 
ότι παραποιημένα προϊόντα έχουν 
διεισδύσει στη νόμιμη αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ενημέρωσης που επιβάλλεται σε όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στη 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού θα βοηθήσει στην επίτευξη του μέγιστου επιπέδου διαφάνειας και 
ιχνηλασιμότητας.

Τροπολογία 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο θ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
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ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε.» 

ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο ο 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή σήματος 
ενημερώνει τους άλλους παράγοντες της 
αλυσίδας εφοδιασμού σε περίπτωση κατά 
την οποία εικάζεται ότι παραποιημένα 
προϊόντα έχουν διεισδύσει στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ενημέρωσης που επιβάλλεται σε όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν στη 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού θα βοηθήσει στην επίτευξη του μέγιστου επιπέδου διαφάνειας και 
ιχνηλασιμότητας.

Τροπολογία 320
Horst Schnellhardt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο θ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε.»

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο ο 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή σήματος 
ενημερώνει τους άλλους παράγοντες της 
αλυσίδας εφοδιασμού στις περιπτώσεις 
στις οποίες εικάζεται ότι ψευδεπίγραφα 
προϊόντα έχουν εισέλθει στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση σύμφωνα με την οποία όλοι οι παράγοντες στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση της διαφάνειας και της 
ιχνηλασιμότητας.

Τροπολογία 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο θ – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε.»

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε. Στη συνέχεια οι κάτοχοι 
αδείας ή σήματος ενημερώνουν τους 
άλλους παράγοντες της αλυσίδας 
εφοδιασμού για το σχετικό φάρμακο όσον 
αφορά τις παραβιάσεις ή εικαζόμενες 
παραβιάσεις.  

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αναφοράς της ύπαρξης ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα εφοδιασμού που 
αφορά όλους τους παράγοντες στο σύστημα διανομής για φάρμακα πρέπει να εξασφαλίζει τα 
υψηλότερα δυνατά επίπεδα ιχνηλασιμότητας για τα σχετικά προϊόντα.

Τροπολογία 322
Jo Leinen

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο θ – παράγραφος 2



AM\808656EL.doc 23/71 PE439.860v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε.»

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος της αδείας 
κυκλοφορίας ή του σήματος που 
παραποιήθηκε και ενημερώνει τους 
κατάλληλους φορείς όταν περιέρχεται στη 
γνώση του ή έχει υποψίες ότι 
παραποιημένα προϊόντα έχουν διεισδύσει 
στην αλυσίδα εφοδιασμού." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μια αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας έχει σημασία όλοι οι να συνδυάσουν τις 
δυνάμεις τους και να συμβάλουν στην καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων καθώς 
και να μοιράζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν. 

Τροπολογία 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για τους σκοπούς του στοιχείου β), στην 
περίπτωση που το προϊόν αποκτάται από 
άλλο χονδρέμπορο-διανομέα, οι κάτοχοι 
της άδειας χονδρικής πώλησης-διανομής 
πρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με 
τις ορθές πρακτικές διανομής του 
χονδρεμπόρου-διανομέα που προμηθεύει 
φάρμακα είτε μόνοι τους είτε μέσω φορέα 
διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό από 
την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), στην 
περίπτωση που το προϊόν αποκτάται από 
άλλο χονδρέμπορο-διανομέα, οι κάτοχοι 
της άδειας χονδρικής πώλησης-διανομής 
πρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με 
τις ορθές πρακτικές διανομής του 
χονδρεμπόρου-διανομέα που προμηθεύει 
φάρμακα μέσω της κοινοτικής βάσης 
δεδομένων όπως εμφαίνεται στο άρθρο 
111 παράγραφος 6.

Όταν το προϊόν αποκτάται από τον 
παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, οι 
κάτοχοι της άδειας χονδρικής πώλησης-

Όταν το προϊόν αποκτάται από τον 
παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, οι 
κάτοχοι της άδειας χονδρικής πώλησης-



PE439.860v01-00 24/71 AM\808656EL.doc

EL

διανομής πρέπει να επαληθεύουν ότι ο 
παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας είναι 
κάτοχοι άδειας παρασκευής.»

διανομής πρέπει να επαληθεύουν ότι ο 
παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας είναι 
κάτοχοι άδειας παρασκευής μέσω της 
κοινοτικής βάσης δεδομένων όπως 
εμφαίνεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6.
Όταν τα προϊόντα αποκτώνται μέσω 
εμπορίας ή πρακτόρευσης, οι κάτοχοι της 
άδειας χονδρικής πώλησης-διανομής, 
εμπορίας ή εμπορομεσιτείας πρέπει να 
επαληθεύουν ότι τα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα ή οι οντότητες είναι κάτοχοι 
των αναγκαίων αδειών μέσω της 
κοινοτικής βάσης δεδομένων όπως 
εμφαίνεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

All actors must be equally responsible and fulfil at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

Τροπολογία 324
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Για τους σκοπούς του στοιχείου β), στην 
περίπτωση που το προϊόν αποκτάται από 
άλλο χονδρέμπορο-διανομέα, οι κάτοχοι 
της άδειας χονδρικής πώλησης-διανομής 
πρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με 
τις ορθές πρακτικές διανομής του 
χονδρεμπόρου-διανομέα που προμηθεύει 
φάρμακα είτε μόνοι τους είτε μέσω φορέα 

"Για τους σκοπούς του στοιχείου β), στην 
περίπτωση που το προϊόν αποκτάται από 
άλλο χονδρέμπορο-διανομέα, οι κάτοχοι 
της άδειας χονδρικής πώλησης-διανομής 
πρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με 
τις ορθές πρακτικές διανομής του 
χονδρεμπόρου-διανομέα που προμηθεύει 
φάρμακα καθώς και να ελέγχουν ότι ο 
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διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό από 
την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους.

τελευταίος είναι εγκεκριμένος 
χονδρέμπορος-διανομέας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το να επαληθεύεται ότι μια άλλη αποθήκη ή άλλος διαπιστευμένος από τις υγειονομικές αρχές 
φορέας συμμορφώνεται προς τις ορθές πρακτικές διανομής δεν μπορεί να δικαιολογηθεί 
δεδομένου ότι οι αποθήκες διανομής επιθεωρούνται ήδη και εγκρίνονται από τις αρμόδιες 
αρχές στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 325
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – εδάφιο 1 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν το προϊόν αποκτάται από τον 
παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, οι 
κάτοχοι της άδειας χονδρικής πώλησης-
διανομής πρέπει να επαληθεύουν ότι ο 
παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας είναι 
κάτοχοι άδειας παρασκευής.

Όταν το προϊόν αποκτάται μέσω εμπορίας 
ή εμπορομεσιτείας , οι κάτοχοι της άδειας 
χονδρικής πώλησης-διανομής, εμπορίας ή 
εμπορομεσιτείας πρέπει να επαληθεύουν 
ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή οι 
οντότητες είναι κάτοχοι των αναγκαίων 
αδειών μέσω της κοινοτικής βάσης 
δεδομένων όπως εμφαίνεται στο άρθρο 
111 παράγραφος 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού έχουν άδεια, κάθε 
συμμετέχων στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να επαληθεύει τη συμμόρφωση των εταίρων του 
στην αλυσίδα εφοδιασμού μέσω κεντρικής βάσης δεδομένων που καταρτίζεται και συντηρείται 
από τον Οργανισμό (EMEA). 
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Τροπολογία 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το άρθρο 84 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

"Άρθρο 84
Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
διανομής, εμπορίας και εμπορομεσιτείας 
φαρμάκων. Προς το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή συμβουλεύεται την επιτροπή 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και τη 
φαρμακευτική επιτροπή που συστήθηκε 
από την απόφαση 75/320/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου1.
1ΕΕ L 147, 9.6.1975, σ. 23."

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι παρασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές παρασκευής (GMP) και οι χονδρέμποροι-διανομείς 
πρέπει να συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
διανομής (GDP) ενώ οι έμποροι και οι εμπορομεσίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται προς καμιά ισοδύναμη πρακτική σχετική με τον δικό τους τομέα 
δραστηριότητας, συγκεκριμένα την εμπορία ή εμπορομεσιτεία φαρμάκων. Επομένως πρέπει να 
συσταθούν κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική εμπορίας και κατευθυντήριες 
γραμμές για την ορθή πρακτική εμπορομεσιτείας.

Τροπολογία 327
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 84
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Το άρθρο 84 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

"Άρθρο 84
Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
διανομής, εμπορίας και εμπορομεσιτείας 
φαρμάκων. Προς το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή συμβουλεύεται την επιτροπή 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και τη 
φαρμακευτική επιτροπή που συστήθηκε 
από την απόφαση 75/320/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου1.
1ΕΕ L 147, 9.6.1975, σ. 23."

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι παρασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές παρασκευής (GMP) και οι χονδρέμποροι-διανομείς 
πρέπει να συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές 
διανομής (GDP). Πάντως, οι έμποροι και οι εμπορομεσίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται προς καμιά ισοδύναμη πρακτική σχετική με τον δικό τους τομέα 
δραστηριότητας. Τούτο δημιουργεί επικίνδυνο κενό στην αλυσίδα διανομής. Επομένως πρέπει 
επίσης να συσταθούν κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική εμπορίας και 
κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική εμπορομεσιτείας.

Τροπολογία 328
Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 84α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο 
άρθρο 84α :

"Άρθρο 84a



PE439.860v01-00 28/71 AM\808656EL.doc

EL

Η Επιτροπή δημοσιεύει 
προσανατολισμούς σχετικά με 
συγκεκριμένες ορθές πρακτικές 
παρασκευής δραστικών φαρμακευτικών 
ουσιών και συγκεκριμένες ορθές 
πρακτικές παρασκευής εκδόχων. Προς το 
σκοπό αυτό συμβουλεύεται την επιτροπή 
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που 
συστήθηκε με την απόφαση 75/319/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και τη φαρμακευτική 
επιτροπή που συστήθηκε από την 
απόφαση 75/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα 
συστήματα που ισοδυναμούν με ορθές 
πρακτικές παρασκευής, όπως είναι η 
ανάλυση κινδύνου κρίσιμου σημείου 
ελέγχου (HACCP) και/ή 
ISO9001/ISO22000 και προαιρετικούς 
κανόνες όπως οι ορθές πρακτικές 
παρασκευής της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας για Συστατικά 
Καλλυντικών (European Federation for 
Cosmetic Ingredients) και οι οδηγοί 
εκδόχων φαρμάκων του Διεθνούς 
Συμβουλίου Εκδόχων Φαρμάκων 
(International Pharmaceutical Excipients 
Council) και της Ομάδας Ποιότητας 
Φαρμάκων (Pharmaceutical Quality 
Group)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο τα έκδοχα όσο και οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες πρέπει να υπόκεινται στις σχετικές 
ορθές πρακτικές παρασκευής που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή καλείται 
να αναπτύξει ειδικές ορθές πρακτικές παρασκευής για δραστικές φαρμακευτικές ουσίες και 
ειδικές ορθές πρακτικές παρασκευής για έκδοχα. Όσον αφορά τα έκδοχα, η Επιτροπή πρέπει να 
λάβει υπόψη στα συστήματα που ισοδυναμούν με ορθές πρακτικές παρασκευής σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΕΚ για τα συστήματα HACCP (ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου), τους 
οδηγούς ορθών πρακτικών παρασκευής για τα συστατικά καλλυντικών της EFfCI (2005). Αυτοί 
οι κανόνες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην φαρμακοβιομηχανία.
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Τροπολογία 329
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 85α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 85a
Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και ύστερα από διαβούλευση με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναπτύσσουν 
στρατηγική ενημέρωσης σχετικά με την 
αξιοπιστία των προμηθευτών φαρμάκων. 
Η στρατηγική αυτή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα διάφορα εθνικά δίκαια που 
ρυθμίζουν την προμήθεια φαρμάκων και 
τους κινδύνους που συνδέονται με 
ορισμένες μεθόδους προμήθειας 
φαρμάκων, όπως οι παράνομοι δίαυλοι 
του διαδικτύου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα διαδίκτυο αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή παραποιημένων φαρμάκων. Οι πολίτες πρέπει να 
αποθαρρύνονται αναφανδόν όσον αφορά την απόκτηση φαρμάκων από παράνομους διαύλους 
διανομής. Επομένως, θα ήταν σκόπιμη η έγκριση σχετικών εκστρατειών εκπαίδευσης, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 330
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Τίτλος VII α (νέος) – Άρθρο 85γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο ακόλουθος Τίτλος VIIα και το 
άρθρο 85γ παρεμβάλλονται μετά το 
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άρθρο 85β:
"ΤΙΤΛΟΣ VIIα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Άρθρο 85γ

1. Τα διαδικτυακά φαρμακεία, στα κράτη 
μέλη στα οποία επιτρέπεται να 
λειτουργούν, χρειάζονται ειδική έγκριση 
από την αρμόδια αρχή.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει λογότυπο της ΕΕ 
για την πρώτη σελίδα των ιστοθέσεων 
διαδικτυακών φαρμακείων, που θα 
βοηθάει το κοινό να εντοπίζει εάν μια 
ιστοθέση που προσφέρει προς πώληση 
φάρμακα συνδέεται με εγκεκριμένο 
φαρμακείο. Ο λογότυπος συνδέεται με 
κεντρική ιστοθέση σε επίπεδο κράτους 
μέλους, που θα καταρτίζεται από το 
κράτος μέλος, η οποία επιτρέπει στον 
επισκέπτη να ελέγχει τη γνησιότητα του 
λογότυπου και ο οποίος παρέχει 
ενημερωτικές πληροφορίες για τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αγορά 
φαρμάκων στο Διαδίκτυο. 
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι εγκεκριμένες ιστοθέσεις 
διαδικτυακών φαρμακείων που 
συνδέονται με φαρμακεία εντός της 
επικράτειάς τους εμφανίζουν τον 
κοινοτικό λογότυπο που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1, και για να αποτρέπουν τις 
μη εγκεκριμένες ιστοθέσεις διαδικτυακών 
φαρμακείων από τη χρήση του λογότυπου 
και τη σύνδεση στην κεντρική ιστοθέση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4. Για την εκτέλεση των παραγράφων 2 
και 3 η Επιτροπή θεσπίζει οδηγία, με 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 121α και υπό τους όρους των 
άρθρων 121β και 121γ, στην οποία 
ορίζονται:  
- οι ελάχιστες απαιτήσεις για την 
πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στην αλυσίδα εφοδιασμού 
προς εφαρμογή από τα κράτη μέλη εάν 
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εγκρίνουν διαδικτυακά φαρμακεία. Με 
τις απαιτήσεις αυτές παρεμποδίζεται 
επίσης η επιστροφή εξόδων για την αγορά 
φαρμακευτικών προϊόντων από μη 
εγκεκριμένες διαδικτυακές πηγές, 
- το μοντέλο του κοινοτικού λογοτύπου, 
- ο τύπος των ελάχιστων βασικών 
πληροφοριών για τους κινδύνους που 
συνδέονται με την αγορά φαρμάκων στο 
Διαδίκτυο και
- ειδικές διαδικασίες ελέγχου για την 
έγκριση διαδικτυακών φαρμακείων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο σημείο εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην ΕΕ και 
πρέπει επομένως να περιληφθεί στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 331
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Τίτλος VII α (νέος) – Άρθρο 85γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο ακόλουθος Τίτλος VIIα και το 
άρθρο 85γ παρεμβάλλονται μετά το 
άρθρο 85β:

"ΤΙΤΛΟΣ VIΙα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 85γ
1. Η Επιτροπή εγκρίνει λογότυπο της ΕΕ 
για την πρώτη σελίδα των ιστοθέσεων 
όλων των νομίμων φαρμακείων πώλησης 
δι' αλληλογραφίας που εξασφαλίζει στο 
ευρύ κοινό ότι η εν λόγω ιστοθέση που 
προσφέρει προς πώληση φάρμακα είναι 
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σύμφωνη με τη νομοθεσία της ΕΕ και 
συνδέεται με καταχωρημένο φαρμακείο. 
Ο λογότυπος συνδέεται με κεντρική 
ιστοθέση σε επίπεδο κράτους μέλους, που 
θα καταρτίζεται από το κράτος μέλος, η 
οποία επιτρέπει στον επισκέπτη να ελέγχει 
τη γνησιότητα του λογότυπου και παρέχει 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη 
νομιμότητα του αντίστοιχου φαρμακείου 
δι' αλληλογραφίας, σημεία επικοινωνίας 
για περαιτέρω ενημέρωση και διατύπωση 
παραπόνων καθώς και για παροχή 
συμβουλών σε σχέση με τα στοιχεία 
αναγνώρισης ενός νόμιμου δι' 
αλληλογραφίας φαρμακείου, π.χ. 
παρέχοντας στοιχεία για τον επικεφαλής 
φαρμακοποιό.
Τα νόμιμα φαρμακεία πώλησης δι' 
αλληλογραφίας που έχουν την έδρα τους 
στην Ένωση και λειτουργούν στο πλαίσιο 
της εσωτερικής αγοράς πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων στην οποία συνδέεται η 
κεντρική σε επίπεδο κράτους μέλους 
ιστοθέση. 
Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από την 
Επιτροπή με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 121α και υπό τους 
όρους των άρθρων 121β και 121γ. 
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων και 
ποινικών, για να εξασφαλίζουν ότι όλα τα 
νόμιμα διαδικτυακά φαρμακεία εντός της 
επικράτειάς τους εμφανίζουν τον 
λογότυπο της ΕΕ που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1, και για να αποτρέπουν τις 
παράνομες ιστοθέσεις πώλησης 
φαρμάκων από τη χρήση του λογότυπου 
και τη σύνδεση στην κεντρική ιστοθέση 
που εμφαίνεται στην παράγραφο 1."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία οι ιστοθέσεις που συνδέονται με τον κοινοτικό λογότυπο να συμβουλεύουν 
τους επισκέπτες πώς να ελέγχουν τη νομιμότητα των φαρμακείων δι' αλληλογραφίας. Πρέπει να 
παρέχει λεπτομερείς βάσεις δεδομένων που θα επικαιροποιούνται σε σταθερή βάση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο όρος "κατάλληλα μέτρα" όπως χρησιμοποιείται στο σχέδιο έκθεσης της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος στο προτεινόμενο άρθρο 85γ παράγραφος 2 είναι αδύναμος από 
νομική άποψη και χρειάζεται επεξεργασία. Στην οδηγία πρέπει να προβλέπονται σε γενικές 
γραμμές αυστηρά ποινικά μέτρα που θα συνεπάγονται πρόστιμα και ποινή φυλάκισης. Η 
παράγραφος πρέπει να επεκταθεί ώστε τα μέτρα αυτά να αναπτυχθούν λεπτομερώς.

Τροπολογία 332
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Τίτλος VII α (νέος) – Άρθρο 85γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο ακόλουθος Τίτλος VIIα και το 
άρθρο 85γ παρεμβάλλονται μετά το 
άρθρο 85β:

"ΤΙΤΛΟΣ VIIα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 85γ
1. Η Επιτροπή εγκρίνει, με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
121α και υπό τους όρους των άρθρων 
121β και 121γ, λογότυπο της ΕΕ για την 
πρώτη σελίδα των ιστοθέσεων 
διαδικτυακών φαρμακείων, που θα 
βοηθάει το κοινό να εντοπίζει εάν μια 
ιστοθέση που προσφέρει προς πώληση 
φάρμακα συνδέεται με καταχωρημένο 
φαρμακείο. Ο λογότυπος συνδέεται με 
κεντρική ιστοθέση σε επίπεδο κράτους 
μέλους, που θα καταρτίζεται από το 
κράτος μέλος, η οποία επιτρέπει στον 
επισκέπτη να ελέγχει τη γνησιότητα του 
λογότυπου και ο οποίος παρέχει 
ενημερωτικές πληροφορίες για τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αγορά 
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φαρμάκων στο Διαδίκτυο. 
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι καταχωρημένες ιστοθέσεις 
διαδικτυακών φαρμακείων που 
συνδέονται με φαρμακεία εντός της 
επικράτειάς τους εμφανίζουν τον 
κοινοτικό λογότυπο που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1, και για να αποτρέπουν τις 
μη καταχωρημένες ιστοθέσεις 
διαδικτυακών φαρμακείων από τη χρήση 
του λογότυπου και τη σύνδεση στην 
κεντρική ιστοθέση που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 39 του σχεδίου έκθεσης. Το Διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο σημείο 
εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην ΕΕ και πρέπει επομένως να περιληφθεί στην παρούσα 
οδηγία.

Τροπολογία 333
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Τίτλος VII α (νέος) – Άρθρο 85γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ο ακόλουθος Τίτλος VIIα και το 
άρθρο 85γ παρεμβάλλονται μετά το 
άρθρο 85β:

"ΤΙΤΛΟΣ VIIα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 85γ
1. Η Επιτροπή εγκρίνει λογότυπο της ΕΕ 
για την πρώτη σελίδα των ιστοθέσεων 
διαδικτυακών φαρμακείων, που θα 
βοηθάει το κοινό να εντοπίζει εάν μια 
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ιστοθέση που προσφέρει προς πώληση 
φάρμακα συνδέεται με καταχωρημένο 
φαρμακείο. Ο λογότυπος είναι 
απαραβίαστος, εμπεριέχει 
χαρακτηριστικά που αποτρέπουν την 
αντιγραφή του και συνδέεται με ασφαλή 
κεντρική ιστοθέση σε επίπεδο κράτους
μέλους, που θα καταρτίζεται από το 
κράτος μέλος, η οποία επιτρέπει στον 
επισκέπτη να ελέγχει τη γνησιότητα του 
λογότυπου και η οποία παρέχει 
ενημερωτικές πληροφορίες για τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αγορά 
φαρμάκων στο Διαδίκτυο. 
Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από την 
Επιτροπή με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 121α και υπό τους 
όρους των άρθρων 121β και 121γ. 
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
όλες οι καταχωρημένες ιστοθέσεις 
διαδικτυακών φαρμακείων που 
συνδέονται με φαρμακεία εντός της 
επικράτειάς τους εμφανίζουν τον 
κοινοτικό λογότυπο που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1, και για να αποτρέπουν τις 
μη καταχωρημένες ιστοθέσεις 
διαδικτυακών φαρμακείων από τη χρήση 
του λογότυπου και τη σύνδεση στην 
κεντρική ιστοθέση που εμφαίνεται στην 
παράγραφο 1." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο σημείο εισόδου των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην ΕΕ και 
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας στις εγκεκριμένες ιστοθέσεις πώλησης φαρμάκων πρέπει 
επομένως να είναι ασφαλή και να περιλαμβάνουν απαραβίαστο λογότυπο που αποτρέπει την 
αντιγραφή του. 
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Τροπολογία 334
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Τίτλος VII α (νέος) – Άρθρο 85γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. Ο ακόλουθος Τίτλος VIIα και το 
άρθρο 85γ παρεμβάλλονται μετά το 
άρθρο 85β:

"ΤΙΤΛΟΣ VIIα
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Άρθρο 85γ
1. Οι πωλήσεις όλων των φαρμάκων και 
των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω 
Διαδικτύου απαγορεύονται, με την 
επιφύλαξη οιωνδήποτε εθνικών 
ρυθμίσεων για το αντίθετο σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση του ευρέος 
κοινού για τους κινδύνους ως προς την 
υγεία που συνδέονται με την αγορά 
φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου.
Η Επιτροπή θεσπίζει αυτά τα μέτρα 
μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με τα άρθρα 121α έως121γ.
3. Τα κράτη μέλη που επιτρέπουν τις 
πωλήσεις μέσω Διαδικτύου την 
ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε 
ισχύ η παρούσα οδηγία εξασφαλίζουν ότι 
οι πωλήσεις παρακολουθούνται συνεχώς 
από αρμόδιο φορέα, και προσφεύγουν στη 
δικαιοσύνη σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία.

Or. it
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Τροπολογία 335
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 85 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
85δ:

"Άρθρο 85δ
1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, θεσπίζει μέτρα για να 
βοηθήσει το ευρύ κοινό να 
συνειδητοποιήσει ότι η αγορά φαρμάκων 
από νόμιμα φαρμακεία πώλησης δι' 
αλληλογραφίας είναι τουλάχιστον το ίδιο 
ασφαλής με την αγορά από συνοικιακά, 
νοσοκομειακά ή βιομηχανικά φαρμακεία.   
Ωστόσο, όπου υπάρχουν ή σχεδιάζεται να 
δημιουργηθούν φαρμακεία πώλησης δι' 
αλληλογραφίας, αυτές οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης του κοινού πρέπει 
επίσης να θίγουν τους κινδύνους για την 
υγεία που συνδέονται με την αγορά 
φαρμακευτικών προϊόντων από 
παράνομες ιστοθέσεις που πρέπει να 
περιλαμβάνουν:
- έλλειψη συμβουλών από ειδικευμένους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας· 
- έλλειψη εγγυήσεων της ασφάλειας και 
της ποιότητας των πωλούμενων 
φαρμάκων.
Οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού 
πρέπει επομένως να προβάλλουν επίσης 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφαλείας:
- ευκόλως προσβάσιμους καταλόγους 
νομίμων φαρμακείων πώλησης δι' 
αλληλογραφίας·
- πρόσθετες συμβουλές ασφαλείας 
σχετικά με το πώς να ελέγχεται η 
γνησιότητα των ιστοθέσεων·
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- χρήση του λογοτύπου ΕΕ ως επισήμου 
πιστοποιητικού για νόμιμα φαρμακεία 
πώλησης δι' αλληλογραφίας·
- συμβουλές ασφαλείας που εμφαίνονται 
με σαφήνεια στις ιστοθέσεις μηχανών 
αναζήτησης σε περίπτωση αναζήτησης 
για φάρμακα στο Διαδίκτυο.
Οι εκστρατείες αυτές ευαισθητοποίησης 
του κοινού παρουσιάζουν ισοσταθμισμένα 
τους κινδύνους και τα οφέλη της αγοράς 
φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου. Τα 
φαρμακεία πώλησης δι' αλληλογραφίας 
προστατεύονται από εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης του κοινού που τα 
περιγράφουν ως επισφαλή και χαμηλής 
ποιότητας.
Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από την 
Επιτροπή με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 121α και υπό τους 
όρους των άρθρων 121β και 121γ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση των 
ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά φαρμάκων 
από παράνομα φαρμακεία πώλησης δι' αλληλογραφίας. Καθώς τα νόμιμα φαρμακεία συνιστούν 
απειλή για τα υπάρχοντα φαρμακεία, συχνά αποτελούν αντικείμενο εκφοβιστικών εκστρατειών 
που εμφανίζονται ως εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού. Οπότε το κοινό αρχίζει να 
πιστεύει ότι όλα τα ηλεκτρονικά φαρμακεία είναι επικίνδυνα. Πρέπει να προστατεύονται από 
αναληθείς εκστρατείες.

Τροπολογία 336
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 85 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
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85δ:
Άρθρο 85δ

1. Η Επιτροπή θεσπίζει, με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
121α και υπό τους όρους των άρθρων 
121β και 121γ, μέτρα για να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού 
όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει η 
αγορά φαρμάκων στο Διαδίκτυο, μέτρα 
στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται:
- προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στο 
πάνω μέρος της ιστοσελίδας στις μηχανές 
αναζήτησης στην περίπτωση αναζήτησης 
φαρμάκων στο Διαδίκτυο·
- γενικές ενημερωτικές εκστρατείες σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη·
- προσιτοί κατάλογοι ηλεκτρονικών 
φαρμακείων."

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 40 του σχεδίου έκθεσης. Έχει σημασία να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση του κοινού στους κινδύνους που ενέχουν τα ψευδεπίγραφα φάρμακα.

Τροπολογία 337
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 85 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
85δ:

Άρθρο 85δ
1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού σχετικά με τους 
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κινδύνους που αφορούν την αγορά 
φαρμάκων στο Διαδίκτυο, στα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνονται:
- γενικές ενημερωτικές εκστρατείες σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη·

- προσιτοί κατάλογοι ηλεκτρονικών 
φαρμακείων

Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται από την 
Επιτροπή με πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 121α και υπό τους 
όρους των άρθρων 121β και 121γ."

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού στους κινδύνους που ενέχουν τα 
ψευδεπίγραφα φάρμακα. Ωστόσο η πρόταση να περιληφθούν προειδοποιήσεις που εμφανίζονται 
στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης στην περίπτωση αναζήτησης 
φαρμάκων στο Διαδίκτυο είναι ανεφάρμοστη και καθόλου πρακτική. Τα άλλα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην τροπολογία αυτή αρκούν για να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση του κοινού στα ψευδεπίγραφα φάρμακα εντός της ΕΕ.

Τροπολογία 338
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – 14 σημείο γ (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 85 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
85ε:

"Άρθρο 85ε
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα 
νόμιμα φαρμακεία πώλησης δι' 
αλληλογραφίας που λειτουργούν στην 
εσωτερική αγορά τηρούν επαγγελματικά 
πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για 
υπηρεσίες φαρμακείου μέσω Διαδικτύου, 
περιλαμβανομένου ειδικού κώδικα 
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δεοντολογίας. Όλα τα φαρμακεία δι' 
αλληλογραφίας υποχρεούνται να 
εμφανίζουν σαφώς τον κώδικα 
δεοντολογίας στις ιστοθέσεις τους καθώς 
και τα στοιχεία επικοινωνίας για τη 
διατύπωση παραπόνων.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
Διαδίκτυο παρακολουθείται συνεχώς από 
αρμόδιο φορέα όσον αφορά την πώληση 
φαρμάκων και προσφεύγουν στη 
δικαιοσύνη, και επιβάλλουν κυρώσεις, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή ένωση φαρμακείων πώλησης δι' αλληλογραφίας (EAMSP) πρέπει να 
επεξεργασθεί κώδικα δεοντολογίας αφού έχει ήδη αναπτύξει δέσμη προτύπων βάσει εκείνων 
της Βασιλικής Φαρμακευτικής Εταιρείας της Μεγάλης Βρετανίας. Τα πρότυπα αυτά αποτελούν 
από το 2003 τα εθνικά πρότυπα στη Γερμανία (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Οι φορείς που έχουν 
ορισθεί για την παρακολούθηση των πωλήσεων πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους παρόχους 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για να παρεμποδίζουν τις παράνομες ιστοθέσεις. Στην οδηγία πρέπει 
να προβλέπονται σε γενικές γραμμές αυστηρές κυρώσεις που θα συνεπάγονται πρόστιμα και 
ποινή φυλάκισης. Η παράγραφος πρέπει να επεκταθεί ώστε τα μέτρα αυτά να αναπτυχθούν 
λεπτομερώς. 

Τροπολογία 339
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 δ (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 85 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14δ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
85στ:

"Άρθρο 85στ
Ουδεμία διάταξη της παρούσας οδηγίας 
επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν 
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την πώληση συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων μέσω Διαδικτύου."

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκετά κράτη μέλη περιορίζουν σήμερα την πώληση μέσω του Διαδικτύου φαρμάκων που 
πωλούνται με συνταγή ιατρού. Πρέπει να επιτραπεί στους περιορισμούς αυτούς να συνεχίσουν 
να υπάρχουν. 

Τροπολογία 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 ε (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14ε) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 88αα

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και κατόπιν διαβουλεύσεως με 
τους εκπροσώπους συμφερόντων, 
αναπτύσσουν στρατηγική πληροφόρησης 
όσον αφορά την ασφάλεια των 
αποστολών φαρμάκων. Η στρατηγική 
λαμβάνει υπόψη της τις διάφορες εθνικές 
διατάξεις δικαίου που αφορούν την 
προμήθεια φαρμάκων, καθώς και τους 
κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με 
ορισμένου είδους προμήθειες φαρμάκων 
και με το παράνομο εμπόριο στο 
Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Διαδίκτυο είναι η κύρια πηγή παράνομων φαρμάκων. Στους πολίτες θα πρέπει να δοθεί η 
σύσταση να μην παραγγέλλουν φάρμακα δια της παρανόμου οδού. Ιδιαίτερα θα πρέπει να 
προωθηθούν μέτρα διαφωτισμού στα κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Τροπολογία 341
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 ε (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 88α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14ε) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
88αα: 

"Άρθρο 88αα
Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και κατόπιν διαβουλεύσεων με 
τους εκπροσώπους συμφερόντων πρέπει 
να αναπτύξουν στρατηγική 
πληροφόρησης όσον αφορά την 
αξιοπιστία των προμηθευτών φαρμάκων.  
Η στρατηγική αυτή λαμβάνει υπόψη τις 
διάφορες εθνικές νομοθεσίες που διέπουν 
την προμήθεια φαρμάκων καθώς και 
τους κινδύνους που ενέχουν ορισμένοι 
τρόποι προμήθειας φαρμάκων όπως η 
προμήθεια μέσω παράνομων εμπόρων 
του Διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο: 
"1. Οι αρμόδιες αρχές του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, υπό το 
συντονισμό του Οργανισμού,
εξασφαλίζουν, με περιοδικές 
επιθεωρήσεις και, εάν είναι αναγκαίο, με 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, ότι 
τηρούνται οι νομικές διατάξεις που 
διέπουν τα φαρμακευτικά προϊόντα, και 
αναθέτουν, κατά περίπτωση, σε επίσημο 
εργαστήριο δοκιμών φαρμάκων ή σε άλλο 
εργαστήριο που έχει οριστεί για το σκοπό 
αυτό, τη διενέργεια δειγματοληπτικών 
δοκιμών. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους της αρμόδιας αρχής που 
είναι εντεταλμένοι:
(α) να επιθεωρούν τις επιχειρήσεις 
παρασκευής και τις εμπορικές 
επιχειρήσεις, καθώς και τα εργαστήρια 
που επιφορτίζονται από τον κάτοχο της 
αδείας παρασκευής να πραγματοποιούν
ελέγχους δυνάμει του άρθρου 20·
(β) να λαμβάνουν δείγματα·
(γ) να λαμβάνουν γνώση όλων των 
εγγράφων που αναφέρονται στο 
αντικείμενο των επιθεωρήσεων, με την 
επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων 
στα κράτη μέλη την 21η Μαΐου 1975, οι 
οποίες περιορίζουν το εν λόγω δικαίωμα 
όσον αφορά την περιγραφή του τρόπου 
παρασκευής."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων είναι απαραίτητο να ενισχυθεί 
και να γενικευθεί το σύστημα των επιθεωρήσεων.
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Τροπολογία 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο άρθρο 111 παράγραφος 1, το 
εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"2. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν 
περιοδικές επιθεωρήσεις και, εάν είναι 
αναγκαίο, αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις
στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, των 
διανομέων ή των εισαγωγέων δραστικών 
συστατικών που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες, στις εγκαταστάσεις των 
κατόχων άδειας παρασκευής, τις 
εγκαταστάσεις των εμπόρων και των 
εμπορομεσιτών φαρμάκων ή τις 
εγκαταστάσεις των παραγωγών, 
εισαγωγέων και διανομέων εκδόχων, όταν 
υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι υποψίας, 
με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουν 
οι αρχές ή προηγούμενες περιπτώσεις, ότι 
δεν τηρούνται οι νομικές υποχρεώσεις ή 
οι κατευθυντήριες γραμμές. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές μπορούν επίσης να 
διενεργούνται κατόπιν αιτήσεως 
κράτους μέλους, της Επιτροπής ή του 
Οργανισμού."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων είναι απαραίτητο να ενισχυθεί 
και να γενικευθεί το σύστημα των επιθεωρήσεων.
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Τροπολογία 344
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο άρθρο 111 παράγραφος 1, το 
εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
Η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσης 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις 
εγκαταστάσεις παρασκευαστών, 
διανομέων ή εισαγωγών δραστικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες για την παρασκευή των 
φαρμάκων, στις εγκαταστάσεις των
κατόχων αδειών κυκλοφορίας στην 
αγορά και στις εγκαταστάσεις 
παρασκευαστών ή εισαγωγέων ή 
διανομέων εκδόχων, όταν υπάρχουν 
υπόνοιες μη τηρήσεως των αρχών και 
των κατευθυντήριων γραμμών ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής που 
αναφέρονται στο άρθρο 47. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές μπορούν επίσης να 
διενεργούνται κατόπιν αιτήσεως κράτους 
μέλους, της Επιτροπής ή του 
Οργανισμού.
Η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσης 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις 
εγκαταστάσεις παρασκευαστών 
δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 
ως πρώτες ύλες και εκδόχων που έχουν 
την έδρα τους σε τρίτες χώρες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 42 του σχεδίου έκθεσης. Η συγκέντρωση στοιχείων από τα 27 
κράτη μέλη καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ελβετία υπό το 
συντονισμό του ΕΜΕΑ θα καταστήσει δυνατή την επιθεώρηση όλων των παρασκευαστών 
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών που εδρεύουν εκτός της Κοινότητας και με τον τρόπο αυτό 
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θα συμβάλει στην αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης δραστικών φαρμακευτικών 
ουσιών.

Τροπολογία 345
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) Στο άρθρο 111 παράγραφος 1, το 
εδάφιο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
Η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσης 
τακτικές ή αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις 
στις εγκαταστάσεις παρασκευαστών, 
διανομέων ή εισαγωγών δραστικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες για την παρασκευή των 
φαρμάκων, στις εγκαταστάσεις των 
κατόχων αδειών κυκλοφορίας στην 
αγορά και στις εγκαταστάσεις 
παρασκευαστών ή εισαγωγέων ή 
διανομέων εκδόχων, όταν υπάρχουν 
υπόνοιες μη τηρήσεως των αρχών και 
των κατευθυντήριων γραμμών ορθής 
πρακτικής παρασκευής που 
αναφέρονται στο άρθρο 47. Οι 
επιθεωρήσεις αυτές μπορούν επίσης να 
διενεργούνται κατόπιν αιτήσεως κράτους 
μέλους, της Επιτροπής ή του 
Οργανισμού.
Η αρμόδια αρχή προβαίνει επίσης σε 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις 
εγκαταστάσεις παρασκευαστών 
δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 
ως πρώτες ύλες και εκδόχων που έχουν 
την έδρα τους σε τρίτες χώρες. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μικρή τροποποίηση στην τροπολογία 2 της εισηγήτριας. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να είναι 
υποχρεωτικές εάν ζητούνται από κράτος μέλος, από την Επιτροπή ή από τον Οργανισμό.

Τροπολογία 346
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο αα) (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Στην παράγραφο 1, το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
Η αρμόδια αρχή διαθέτει εποπτικό 
σύστημα αρμόδιο για:
- τις τακτικές επιθεωρήσεις στην Ένωση 
των εγκαταστάσεων παρασκευαστών και 
εισαγωγών δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, και
- την αποτελεσματική συνέχεια που 
δίδεται στις επιθεωρήσεις αυτές.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιθεωρεί τις 
εγκαταστάσεις παρασκευαστών ή 
εισαγωγέων εκδόχων, οσάκις θεωρεί ότι 
υπάρχουν δικαιολογημένες υπόνοιες μη 
τηρήσεως της νομοθεσίας ή των 
κατευθυντήριων γραμμών περί ορθής 
πρακτικής παρασκευής που εμφαίνονται 
στο άρθρο 47. 
Επιθεωρήσεις μπορούν επίσης να 
διενεργούνται στις εγκαταστάσεις των 
κατόχων αδειών κυκλοφορίας, των 
διανομέων και των εμπορομεσιτών στο 
εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων.
Οι επιθεωρήσεις στην Κοινότητα και σε 
χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ μπορούν 
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να ζητούνται από κράτος μέλος, την 
Επιτροπή ή τον Οργανισμό. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να ενισχυθούν οι έλεγχοι σε όλους αυτούς τους 
παράγοντες του τομέα των οποίων το έργο επηρεάζει την ποιότητα των φαρμακευτικών 
προϊόντων, αλλά κατά τρόπο συμβατό με τους διαθέσιμους πόρους. 

Τροπολογία 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ύστερα από κάθε επιθεώρηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια 
αρχή υποβάλλει έκθεση στην οποία 
αναφέρεται κατά πόσον ο παρασκευαστής, 
ο εισαγωγέας ή ο χονδρέμπορος-διανομέας 
συμμορφώνονται με τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής και ορθών 
πρακτικών διανομής που αναφέρονται στα 
άρθρα 47 και 84 ή κατά πόσον ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο 
IX.

3. Ύστερα από κάθε επιθεώρηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια 
αρχή υποβάλλει έκθεση στην οποία 
αναφέρεται κατά πόσον ο παρασκευαστής, 
ο εισαγωγέας, ο χονδρέμπορος-διανομέας, 
ο έμπορος ή ο εμπορομεσίτης 
συμμορφώνονται με τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής, ορθών 
πρακτικών διανομής, ορθής πρακτικής 
εμπορίας ή ορθής πρακτικής 
εμπορομεσιτείας που αναφέρονται στα 
άρθρα 47 και 84 ή κατά πόσον ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο 
IX.

Η αρμόδια αρχή που διενήργησε την 
επιθεώρηση κοινοποιεί το περιεχόμενο των 
εν λόγω εκθέσεων στον παρασκευαστή, 
τον εισαγωγέα, τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας ή στο χονδρέμπορο-διανομέα 
που αποτέλεσε το αντικείμενο της 
επιθεώρησης.

Η αρμόδια αρχή που διενήργησε την 
επιθεώρηση κοινοποιεί το περιεχόμενο των 
εν λόγω εκθέσεων στον παρασκευαστή, 
τον εισαγωγέα, τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, τον χονδρέμπορο-διανομέα, 
τον κάτοχο της άδειας εμπορίας ή στον 
κάτοχο της άδειας εμπορομεσιτείας που 
αποτέλεσε το αντικείμενο της 
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επιθεώρησης.

Η αρμόδια αρχή, προτού εγκρίνει την 
έκθεση, δίνει στον οικείο παρασκευαστή, 
εισαγωγέα, κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας ή χονδρέμπορο- διανομέα τη 
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του.»

Η αρμόδια αρχή, προτού εγκρίνει την 
έκθεση, δίνει στον οικείο παρασκευαστή, 
εισαγωγέα, κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, χονδρέμπορο- διανομέα, 
έμπορο ή εμπορομεσίτη τη δυνατότητα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι παρασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής (GMP), οι χονδρέμποροι-διανομείς πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές 
πρακτικές διανομής (GDP) ενώ οι έμποροι και οι εμπορομεσίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται προς καμιά πρότυπη ορθή πρακτική. Επομένως για να ληφθεί υπόψη ο 
"ασθενέστερος κρίκος" στην αλυσίδα διανομής έχει σημασία οι έμποροι και οι εμπορομεσίτες 
να συμμορφώνονται με κατευθυντήριες γραμμές όπως "ορθές πρακτικές εμπορίου και ορθές 
πρακτικές εμπορομεσιτείας" που καταρτίζονται ειδικά για πρόσωπα ή οντότητες που 
συμμετέχουν στην εμπορία και εμπορομεσιτεία φαρμακευτικών προϊόντων. 

Τροπολογία 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός 90 ημερών από την επιθεώρηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εκδίδεται πιστοποιητικό ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής ή ορθών 
πρακτικών διανομής στον παρασκευαστή, 
στον εισαγωγέα ή στο χονδρέμπορο-
διανομέα, εάν από το αποτέλεσμα της 
επιθεώρησης προκύπτει ότι το πρόσωπο 
συμμορφώνεται με τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής ή ορθών 
πρακτικών διανομής όπως προβλέπονται 
από την κοινοτική νομοθεσία.

5. Εντός 90 ημερών από την επιθεώρηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
εκδίδεται πιστοποιητικό ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής, ορθών 
πρακτικών διανομής, ορθών πρακτικών 
εμπορίας ή ορθών πρακτικών 
εμπορομεσιτείας στον παρασκευαστή, 
στον εισαγωγέα ή στο χονδρέμπορο-
διανομέα, στον έμπορα ή τον 
εμπορομεσίτη εάν από το αποτέλεσμα της 
επιθεώρησης προκύπτει ότι το πρόσωπο 
συμμορφώνεται με τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής, ορθών 
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πρακτικών διανομής, ορθών πρακτικών 
εμπορίας ή ορθών πρακτικών 
εμπορομεσιτείας όπως προβλέπονται από 
την νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι παρασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής (GMP), οι χονδρέμποροι-διανομείς πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές 
πρακτικές διανομής (GDP) ενώ οι έμποροι και οι εμπορομεσίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται προς καμιά πρότυπη ορθή πρακτική. Επομένως για να ληφθεί υπόψη ο 
"ασθενέστερος κρίκος" στην αλυσίδα διανομής έχει σημασία οι έμποροι και οι πράκτορες να 
συμμορφώνονται με κατευθυντήριες γραμμές όπως "ορθές πρακτικές εμπορίου και ορθές 
πρακτικές εμπορομεσιτείας " που καταρτίζονται ειδικά για πρόσωπα ή οντότητες που 
συμμετέχουν στην εμπορία και πρακτόρευση φαρμακευτικών προϊόντων. 

Τροπολογία 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τα 
πιστοποιητικά ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής και ορθών πρακτικών διανομής 
τα οποία εκδίδουν σε κοινοτική βάση 
δεδομένων που τηρείται από τον 
Οργανισμό εξ ονόματος της Κοινότητας.

6. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τα 
πιστοποιητικά ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής, ορθών πρακτικών διανομής, 
ορθών πρακτικών εμπορίας και ορθών 
πρακτικών εμπορομεσιτείας τα οποία 
εκδίδουν σε κοινοτική βάση δεδομένων 
που τηρείται από τον Οργανισμό εξ 
ονόματος της Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι παρασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής (GMP), οι χονδρέμποροι-διανομείς πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές 
πρακτικές διανομής (GDP) ενώ οι έμποροι και οι εμπορομεσίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται προς καμιά πρότυπη ορθή πρακτική. Επομένως για να ληφθεί υπόψη ο 
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"ασθενέστερος κρίκος" στην αλυσίδα διανομής έχει σημασία οι έμποροι και οι πράκτορες να 
συμμορφώνονται με κατευθυντήριες γραμμές όπως "ορθές πρακτικές εμπορίου και ορθές 
πρακτικές εμπορομεσιτείας " που καταρτίζονται ειδικά για πρόσωπα ή οντότητες που 
συμμετέχουν στην εμπορία και πρακτόρευση φαρμακευτικών προϊόντων. 

Τροπολογία 350
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τα 
πιστοποιητικά ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής και ορθών πρακτικών διανομής 
τα οποία εκδίδουν σε κοινοτική βάση 
δεδομένων που τηρείται από τον 
Οργανισμό εξ ονόματος της Κοινότητας.

6. Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν τα 
πιστοποιητικά ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής, ορθών πρακτικών διανομής, 
ορθών πρακτικών εμπορίας και ορθών 
πρακτικών εμπορομεσιτείας τα οποία 
εκδίδουν σε κοινοτική βάση δεδομένων 
που τηρείται από τον Οργανισμό εξ 
ονόματος της Κοινότητας.

(Οριζόντια τροπολογία (εάν εγκριθεί, όλη η
πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως))

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού έχουν άδεια, κάθε 
συμμετέχων στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να επαληθεύει τη συμμόρφωση των εταίρων του 
στην αλυσίδα εφοδιασμού μέσω κεντρικής βάσης δεδομένων που καταρτίζεται και συντηρείται 
από τον Οργανισμό (EMEA).

Τροπολογία 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 – παράγραφος 7



AM\808656EL.doc 53/71 PE439.860v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν η επιθεώρηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 συμπεράνει ότι το πρόσωπο 
δεν συμμορφώνεται με τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής και ορθών 
πρακτικών διανομής που προβλέπονται 
από την κοινοτική νομοθεσία, η 
πληροφορία αυτή καταχωρίζεται στην 
κοινοτική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6.

7. Εάν η επιθεώρηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 συμπεράνει ότι το πρόσωπο 
δεν συμμορφώνεται με τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής, ορθών 
πρακτικών διανομής, ορθών πρακτικών 
εμπορίας ή ορθών πρακτικών 
εμπορομεσιτείας που προβλέπονται από 
την κοινοτική νομοθεσία, η πληροφορία 
αυτή καταχωρίζεται στην κοινοτική βάση 
δεδομένων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι παρασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής (GMP), οι χονδρέμποροι-διανομείς πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές 
πρακτικές διανομής (GDP) ενώ οι έμποροι και οι εμπορομεσίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται προς καμιά πρότυπη ορθή πρακτική. Επομένως για να ληφθεί υπόψη ο 
"ασθενέστερος κρίκος" στην αλυσίδα διανομής έχει σημασία οι έμποροι και οι πράκτορες να 
συμμορφώνονται με κατευθυντήριες γραμμές όπως "ορθές πρακτικές εμπορίου και ορθές 
πρακτικές εμπορομεσιτείας " που καταρτίζονται ειδικά για πρόσωπα ή οντότητες που 
συμμετέχουν στην εμπορία και πρακτόρευση φαρμακευτικών προϊόντων. 

Τροπολογία 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν τις 
αρχές για τις επιθεωρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 111.

Η Επιτροπή εγκρίνει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν τις 
αρχές για τις επιθεωρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 111 και 
ειδικότερα για τα όργανα της Ένωσης  ή 
τα εθνικά όργανα που επιφορτίζονται με 
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τις επιθεωρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει η πρώτη επιθεώρηση να διενεργείται εντός τριών ετών από την 
καταχώριση τρίτης χώρας βάσει του άρθρου 111β. Αντ' αυτού η επιθεώρηση πρέπει να 
διενεργείται πριν από την καταχώριση της χώρας εκείνης, αν μη τι άλλο επειδή βάσει του 
άρθρου 51 παράγραφος 2 τα ειδικευμένα πρόσωπα εντός των εταιρειών της ΕΕ δεν 
υποχρεούνται να διενεργούν ελέγχους επί προϊόντων από χώρες με τις οποίες η Κοινότητα έχει 
συνάψει συμφωνίες οι οποίες εγγυώνται ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες 
προδιαγραφές.

Τροπολογία 353
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος τρίτης 
χώρας, καταχωρίζει την εν λόγω χώρα, με 
απόφαση, εάν το κανονιστικό της πλαίσιο 
για τις δραστικές ουσίες που εξάγονται 
στην Κοινότητα και ο αντίστοιχος έλεγχος 
και επιβολή της νομοθεσίας εξασφαλίζουν 
προστασία της δημόσιας υγείας ισοδύναμη 
με εκείνη που επιτυγχάνεται στην 
Κοινότητα. Λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη 
τα εξής:

1. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος τρίτης 
χώρας, αξιολογεί κατά πόσο το 
κανονιστικό της πλαίσιο για τις δραστικές 
ουσίες και τα έκδοχα που εξάγονται στην 
Κοινότητα και ο αντίστοιχος έλεγχος και 
επιβολή της νομοθεσίας εξασφαλίζουν 
επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας 
ισοδύναμο με εκείνο που επιτυγχάνεται 
στην Ένωση. Εάν η αξιολόγηση 
επιβεβαιώνει τούτου, η Επιτροπή 
περιλαμβάνει, με απόφαση, την εν λόγω 
τρίτη χώρα σε κατάλογο. Στην 
αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται ιδιαιτέρως 
υπόψη:

Or. en
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Τροπολογία 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος τρίτης 
χώρας, καταχωρίζει την εν λόγω χώρα, με 
απόφαση, εάν το κανονιστικό της πλαίσιο 
για τις δραστικές ουσίες που εξάγονται 
στην Κοινότητα και ο αντίστοιχος έλεγχος 
και επιβολή της νομοθεσίας εξασφαλίζουν 
προστασία της δημόσιας υγείας ισοδύναμη 
με εκείνη που επιτυγχάνεται στην 
Κοινότητα. Λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη 
τα εξής:

1. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος τρίτης 
χώρας και εφόσον το συμπέρασμα της 
επιθεώρησης που διενεργείται από το 
αρμόδιο βάσει του άρθρου 111α όργανο 
είναι ικανοποιητικό, καταχωρίζει την εν 
λόγω χώρα, με απόφαση, εάν το 
κανονιστικό της πλαίσιο για τις δραστικές 
ουσίες που εξάγονται στην Κοινότητα και 
ο αντίστοιχος έλεγχος και επιβολή της 
νομοθεσίας εξασφαλίζουν προστασία της 
δημόσιας υγείας ισοδύναμη με εκείνη που 
επιτυγχάνεται στην Κοινότητα. 
Λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την απαλλαγή του άρθρου 51, παράγραφος 2, το γεγονός ότι η πρώτη επαλήθευση
πραγματοποιείται το αργότερο 3 έτη μετά την καταχώριση της τρίτης χώρας στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 111β, θα έχει ως συνέπεια τα εν λόγω προϊόντα να κυκλοφορούν στην 
ευρωπαϊκή αγορά και επομένως να διανέμονται στο κοινό χωρίς κανένα έλεγχο.

Τροπολογία 355
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111β – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η κανονικότητα των επιθεωρήσεων 
σχετικά με τις ορθές παρασκευαστικές 

(β) η κανονικότητα των 
επαναλαμβανόμενων και αιφνιδίων 
επιθεωρήσεων σχετικά με τις ορθές 
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πρακτικές· παρασκευαστικές πρακτικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 356
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 121 
παράγραφος 2, εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές στις οποίες καθορίζονται 
λεπτομερώς οι απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α) έως δ).

2. Η Επιτροπή, με πράξεις κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
121α και υπό τους όρους των άρθρων 
121β και 121γ, θεσπίζει κριτήρια με τα 
οποία καθορίζονται λεπτομερώς οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ) 

Or. en

Τροπολογία 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, επαληθεύει τακτικά κατά 
πόσον πληρούνται οι όροι που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η πρώτη 
επαλήθευση πραγματοποιείται το 

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, επαληθεύει τακτικά κατά 
πόσον πληρούνται οι όροι που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η πρώτη 
επαλήθευση πραγματοποιείται για την 
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αργότερο 3 έτη μετά την καταχώριση της 
χώρας σύμφωνα με την παράγραφο 1.

επιβεβαίωση της τήρησης των κριτηρίων 
της παραγράφου 1 και επαναλαμβάνεται 
τακτικά τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την απαλλαγή του άρθρου 51, παράγραφος 2, το γεγονός ότι η πρώτη επαλήθευση 
πραγματοποιείται το αργότερο 3 έτη μετά την καταχώριση της τρίτης χώρας στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 111β, θα έχει ως συνέπεια τα εν λόγω προϊόντα να κυκλοφορούν στην 
ευρωπαϊκή αγορά και επομένως να διανέμονται στο κοινό χωρίς κανένα έλεγχο.

Τροπολογία 358
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 118α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν τη 
διαπίστευση που προβλέπεται στο άρθρο 
46 στοιχείο στ) και στο άρθρο 80 στοιχείο 
β), εάν ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι 
είναι ικανός να διενεργεί επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές ή, στην 
περίπτωση χονδρεμπόρων-διανομέων, με 
τις ορθές πρακτικές διανομής.

Διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαπίστευση ελεγκτών για να επαληθεύουν ότι οι παρασκευαστές δραστικών συστατικών 
ακολουθούν ορθή πρακτική παρασκευής ή ότι ακολουθούνται ορθές πρακτικές διανομής δεν 
μπορεί να θεωρείται αποτελεσματικό μέτρο λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που θα 
απορροφούσε χωρίς ωστόσο να παρέχει στο κοινό πρόσθετες εγγυήσεις για την προστασία τους.
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Τροπολογία 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 118α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν τη 
διαπίστευση που προβλέπεται στο άρθρο 
46 στοιχείο στ) και στο άρθρο 80 στοιχείο 
β), εάν ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι 
είναι ικανός να διενεργεί επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές ή, στην 
περίπτωση χονδρεμπόρων-διανομέων, με 
τις ορθές πρακτικές διανομής.

Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν τη 
διαπίστευση που προβλέπεται στο άρθρο 
46 στοιχείο στ) και στο άρθρο 80 στοιχείο 
β), εάν ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι 
είναι ικανός να διενεργεί επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τις ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές ή, στην 
περίπτωση χονδρεμπόρων-διανομέων, με 
τις ορθές πρακτικές διανομής ή, στην 
περίπτωση των εμπόρων, με τις ορθές 
πρακτικές εμπορίας ή, στην περίπτωση 
των εμπορομεσιτών , με τις ορθές 
πρακτικές εμπορομεσιτείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος οι παρασκευαστές πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής (GMP), οι χονδρέμποροι-διανομείς πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ορθές 
πρακτικές διανομής (GDP) ενώ οι έμποροι και οι εμπορομεσίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται προς οιεσδήποτε ισοδύναμες πρακτικές ή κατευθυντήριες γραμμές. Επομένως 
για να ληφθεί υπόψη ο "ασθενέστερος κρίκος" στην αλυσίδα διανομής έχει σημασία οι έμποροι 
να συμμορφώνονται με κατευθυντήριες γραμμές όπως "ορθές πρακτικές εμπορίου" και οι 
εμπορομεσίτες με "ορθές πρακτικές εμπορομεσιτείας" που καταρτίζονται ειδικά για πρόσωπα ή 
οντότητες που συμμετέχουν στην εμπορία και εμπορομεσιτεία φαρμακευτικών προϊόντων. 

Τροπολογία 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 118β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
για τα φάρμακα και των τελωνειακών 
αρχών.»

1. Τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
για τα φάρμακα και των τελωνειακών 
αρχών. Επ' αυτού τα κράτη μέλη, σε 
συντονισμό με τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της 
φαρμακοβιομηχανίας, λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προώθηση της 
κατάρτισης των τελωνειακών υπαλλήλων 
με σκοπό να μπορούν αυτοί να 
αντιμετωπίζουν το φαινόμενο των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων. 
Αυτός ο συντονισμός ενισχύεται με διεθνή 
προγράμματα συνεργασίας που 
διαχειρίζεται η Επιτροπή. 
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
τελωνειακοί υπάλληλοι έχουν στη διάθεσή 
τους τούς πόρους που χρειάζονται, και 
παρέχουν ιδίως την τεχνολογία που 
απαιτείται για το έργο της ανίχνευσης 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων.
3. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τις 
ενέργειες που ανελήφθησαν 36 μήνες μετά 
τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση των τελωνειακών υπαλλήλων είναι αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση 
της παραποίησης φαρμάκων. Πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι οι 
εργαζόμενοι στα τελωνεία λαμβάνουν τη δέουσα εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, οι τελωνειακοί 
υπάλληλοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τον εξοπλισμό που χρειάζονται για να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
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Τροπολογία 361
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 118β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118βα

Οι κυρώσεις που εμφαίνονται στο άρθρο 
118β πρέπει να είναι ισοδύναμες με 
εκείνες που εφαρμόζονται τυπικά για 
παράνομες πράξεις σε σχέση με 
ναρκωτικά και πρέπει να είναι 
ισοδύναμες σε όλα τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τη σύμβαση του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την παραποίηση 
φαρμάκων και παρόμοια εγκλήματα που 
συνεπάγονται απειλές για τη δημόσια 
υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 44 στο σχέδιο έκθεσης.

Τροπολογία 362
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 118β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118ββ
Η Επιτροπή καταρτίζει δίκτυο μεταξύ 
της Επιτροπής, του EMEA και των 
αρμοδίων αρχών στα κράτη μέλη για να 
εξασφαλίσει την ανταλλαγή πληροφοριών 
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σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την καταπολέμηση της παραποίησης 
φαρμάκων, περιλαμβανομένων και 
πληροφοριών για τα ισχύοντα συστήματα 
κυρώσεων. Το δίκτυο αυτό αποσκοπεί 
στον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών 
και συμβάλλει στην αύξηση της 
συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης 
και της επιβολής. Η Επιτροπή, ο EMEA 
και οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
υποβάλλουν έκθεση στο δίκτυο αυτό για 
τις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών θα συμβάλει στη βελτίωση της επιβολής 
της νομοθεσία και στη δημιουργία ομοιόμορφου συστήματος κυρώσεων σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο 
δεν χρειάζεται η Επιτροπή, ο EMEA και οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να υποβάλλουν 
ετησίως έκθεση στο δίκτυο αυτό για τις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει.

Τροπολογία 363
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 118γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118γα
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η κατάσχεση 
ύποπτων προϊόντων δεν παρεμποδίζει το 
εμπόριο νόμιμων γενόσημων 
φαρμακευτικών προϊόντων. 
Η Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
παρέμβαση των τελωνειακών αρχών 
κατά εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι 
παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα 
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μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά 
των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται 
ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα, 
εξασφαλίζει ότι ύποπτα προϊόντα 
μπορούν να δεσμευθούν για σύντομο 
χρονικό διάστημα, με σκοπό να 
διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για 
να εξακριβωθεί εάν τα προϊόντα, 
περιλαμβανομένων των δραστικών 
φαρμακευτικών συστατικών, έχουν 
παραποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το εμπόριο ψευδεπίγραφων φαρμάκων είναι παγκόσμιας κλίμακας· τα ψευδεπίγραφα προϊόντα 
κυκλοφορούν μέσω ζωνών διέλευσης που πρέπει να ελέγχονται καλύτερα χωρίς να 
παρεμποδίζεται το νόμιμο εμπόριο. Βάσει προβληματισμών για τη δημόσια υγεία που έχουν 
σχέση με τον κίνδυνο διανομής και χρήσης ψευδεπίγραφων φαρμάκων και στο πλαίσιο της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες που πλήττονται από τα προϊόντα αυτά, η παρέμβαση των 
τελωνείων πρέπει να αποσκοπεί στην ασφάλεια των ασθενών.

Τροπολογία 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 118γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118γ α 
Η Επιτροπή συνεργαζόμενη με τα κράτη 
μέλη υποστηρίζει τη σύνταξη υπό την 
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών διεθνούς 
σύμβασης για την καταπολέμηση της 
παραποίησης των φαρμάκων, με σκοπό 
να εξασφαλισθεί ότι επιβάλλονται 
αυστηρότερες ποινές στους ενόχους 
τέτοιου τύπου παραποίησης. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η παραποίηση φαρμάκων έχει γίνει δραστηριότητα που επιτελείται από διεθνή εγκληματικά 
δίκτυα και οι ενέργειες για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος δημόσιας υγείας δεν 
είναι δυνατόν να περιορισθούν στην Ευρώπη. 

Τροπολογία 365
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 118γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118γ β
Η Επιτροπή συνεργαζόμενη στενά με τα 
κράτη μέλη λαμβάνει συντονισμένα μέτρα 
με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών που 
διαθέτουν ζώνες διέλευσης στις οποίες 
αποθηκεύονται φάρμακα.
Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για να εξασφαλισθεί ότι η κατάσχεση 
ύποπτων προϊόντων δεν εξυπηρετεί την 
παρεμπόδιση του εμπορίου νόμιμων 
γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων.  
Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας η 
Επιτροπή χορηγεί άδεια για τη δέσμευση 
ύποπτων προϊόντων ώστε να μπορούν να 
διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην επιτήρηση ζωνών διέλευσης σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών. Οι ενέργειες πρέπει να βασίζονται 
πρωτίστως σε προβληματισμούς για τη δημόσια υγεία που αντικατοπτρίζουν τους κινδύνους οι 
οποίοι έχουν σχέση με τη διανομή ψευδεπίγραφων φαρμάκων σε πνεύμα συνεργασίας με 
τοπικές αρχές και με σκοπό την προστασία των ασθενών.
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Τροπολογία 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 118γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118γ γ
Η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα 
κράτη μέλη διοργανώνει ενημερωτική 
εκστρατεία για το ευρύ κοινό με θέμα 
τους κινδύνους της παραποίησης 
φαρμάκων, περιλαμβανομένων των 
κινδύνων που έχουν σχέση με το 
Διαδίκτυο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το εντεινόμενο φαινόμενο της εμπορίας 
παραποιημένων φαρμάκων στο Διαδίκτυο και τις δραστηριότητες των παραποιητών, έχει 
σημασία να συνειδητοποιήσει το κοινό ακόμη περισσότερο τους κινδύνους που ενέχει ο τομέας 
αυτός. 

Τροπολογία 367
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 121α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο  άρθρο 
121α: 

Άρθρο 121α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες έγκρισης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
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άρθρο 52β ανατίθενται στην Επιτροπή 
επ' αόριστον.
2. Μόλις εγκρίνει μια κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή κοινοποιεί το γεγονός 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
3. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων 
κατ' εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 121β και 121γ.

Or. en

Τροπολογία 368
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 121β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο  άρθρο 
121β: 

Άρθρο 121β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η κατά το άρθρο 52β εξουσιοδότηση 
μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας 
προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 
που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς 
και τους ενδεχόμενους λόγους της 
ανάκλησης.
3. Η απόφαση της ανάκλησης περατώνει 
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την ανάθεση των εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Η απόφαση έχει άμεση ισχύ ή τίθεται σε 
ισχύ σε μεταγενέστερη προθεσμία που 
καθορίζεται σ' αυτή. Δεν θίγει ο κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. Η παρούσα συμφωνία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. en

Τροπολογία 369
Marisa Matias

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 121γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο  άρθρο 
121γ: 

Άρθρο 121γ
Διατύπωση αντιρρήσεων για κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες. 
2. Εάν δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις 
τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο 
και από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που 
αναφέρεται εκεί.
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3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσμικό όργανο που προβάλλει 
αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους αντιτίθεται στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη.

Or. en

Τροπολογία 370
Paolo Bartolozzi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν τροποποιεί με 
κανένα τρόπο το δικαίωμα των κρατών 
μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν 
την πώληση φαρμάκων για τα οποία 
απαιτείται συνταγή μέσω του Διαδικτύου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Με την υφιστάμενη κατάσταση, τα περισσότερα κράτη μέλη επιβάλλουν περιορισμούς στην 
πώληση φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου. Οι περιορισμοί αυτοί συντελούν, μεταξύ άλλων, στη 
μείωση των ευκαιριών που παρέχονται στους παραχαράκτες να διαθέτουν στο κοινό 
παραποιημένα φάρμακα. Προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, θα πρέπει να επιτραπεί η διατήρηση σε ισχύ των εν λόγω περιορισμών.
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Τροπολογία 371
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το αργότερο δύο έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, έχουν θεσπισθεί τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας των 
διαδικτυακών φαρμακείων που 
περιλαμβάνονται σε αυτή τη νομοθετική 
πράξη. Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης για την 
εφαρμογή των χαρακτηριστικών 
ασφάλειας, περιλαμβανομένων 
οιωνδήποτε διαδικτυακών φαρμακείων, 
τα οποία εμφαίνονται στο στοιχείο ιε) του 
άρθρου 54 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 
την εκτιμώμενη συμβολή τους στη 
μείωση του αριθμού των ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα 
εφοδιασμού στην Ευρώπη. Η έκθεση 
πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας άλλων 
κατηγοριών φαρμάκων και διαδικτυακών 
φαρμακείων, περιλαμβανομένων των 
φαρμάκων που δεν υπόκεινται σε ιατρική 
συνταγή όπως ορίζεται στον Τίτλο VI της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Κατά περίπτωση η 
Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο εντός έτους από τη 
δημοσίευση της παρούσας έκθεσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διαδικτυακά φαρμακεία αποτελούν σημαντική πτυχή του εμπορίου ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων και επομένως οιαδήποτε χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στις 
ιστοθέσεις αυτές ως αποτέλεσμα αυτής της νομοθετικής πράξης πρέπει να επανεξετασθούν μετά 
από δύο έτη.  Ορισμένα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς συνταγή ιατρού είναι ευάλωτα στην 
παραποίηση, οπότε πρέπει επίσης να περιληφθεί αξιολόγηση αυτών στην εν λόγω επανεξέταση, 
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στην οποία η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να περιλάβει τα φάρμακα αυτά στο 
πεδίο της οδηγίας με βάση τον κίνδυνο που συνεπάγονται.

Τροπολογία 372
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης για την 
εφαρμογή των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας που εμφαίνονται στο στοιχείο 
ιε) του άρθρου 54 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ και την εκτιμώμενη συμβολή 
τους στη μείωση του αριθμού των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού στην Ευρώπη. Η 
έκθεση αυτή εκτιμά ιδιαιτέρως τη 
σκοπιμότητα της επέκτασης των 
χαρακτηριστικών ασφαλείας σε άλλες 
κατηγορίες φαρμάκων, 
περιλαμβανομένων των φαρμάκων για τα 
οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή 
όπως ορίζεται στον Τίτλο VI της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλα τα φάρμακα είναι ειδικά προϊόντα τα οποία, σε περίπτωση παραποίησης, μπορεί να έχουν 
καταστρεπτικές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.
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Τροπολογία 373
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ουδεμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας επηρεάζει το δικαίωμα των 
κρατών μελών να περιορίζουν ή 
απαγορεύουν την πώληση στο Διαδίκτυο 
φαρμάκων που πωλούνται με ιατρική 
συνταγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεράστια πλειοψηφία των κρατών μελών περιορίζουν σήμερα την πώληση μέσω του 
Διαδικτύου φαρμάκων που πωλούνται με συνταγή.  Προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και 
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, πρέπει να επιτραπεί στους περιορισμούς αυτούς να 
συνεχίσουν να υπάρχουν.

Τροπολογία 374
Crescenzio Rivellini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η παρούσα οδηγία 
δεν τροποποιεί με κανένα τρόπο το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιβάλλουν περιορισμούς στην πώληση 
φαρμάκων για τα οποία απαιτείται 
συνταγή μέσω του Διαδικτύου. 

Or. it
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Αιτιολόγηση

Με την υφιστάμενη κατάσταση, τα περισσότερα κράτη μέλη επιβάλλουν περιορισμούς στην 
πώληση φαρμάκων μέσω του διαδικτύου. Οι περιορισμοί αυτοί αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί 
για τη μείωση των ευκαιριών που παρέχονται στους παραχαράκτες να διαθέτουν στο κοινό 
παραποιημένα φάρμακα. Προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, οι περιορισμοί αυτοί πρέπει επομένως να συνεχίσουν 
να ισχύουν εάν φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικοί στην πρόληψη της παραποίησης φαρμάκων.  


