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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά την πρόληψη της 
εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα ως προς 
την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους
(COM(2008)0668 – C7-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0668),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0513/2008),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για την προταθείσα 
νομική βάση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(A6-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. σημειώνει ότι η διατύπωση ορισμένων διατάξεων της πρότασης οδηγίας οι οποίες 
αφορούν την έγκριση μέτρων εφαρμογής θα πρέπει να τύχουν προσαρμογής υπό το φως 
των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 95 και 
152,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι όχι μόνον να καθιερωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς φαρμάκων αλλά και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας 
στην ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διαπιστώνεται στην Κοινότητα 
ανησυχητική αύξηση των φαρμάκων που 
αποτελούν ψευδεπίγραφα εγκεκριμένων 
φαρμάκων όσον αφορά την ταυτότητα, το 
ιστορικό ή την πηγή τους. Τα προϊόντα 
αυτά περιέχουν συνήθως συστατικά που 
δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα, 
εσφαλμένα συστατικά, κανένα συστατικό 
ή συστατικά σε ακατάλληλη δοσολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστικών 
ουσιών και, ως εκ τούτου, συνιστούν 
σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.

(2) Διαπιστώνεται στην Κοινότητα 
ανησυχητική αύξηση των φαρμάκων που 
αποτελούν ψευδεπίγραφα εγκεκριμένων 
φαρμάκων όσον αφορά την ταυτότητα, το 
ιστορικό ή την πηγή τους. Τα προϊόντα 
αυτά περιέχουν συνήθως συστατικά που 
δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα, 
εσφαλμένα συστατικά, κανένα συστατικό 
ή συστατικά σε ακατάλληλη δοσολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστικών 
ουσιών και, ως εκ τούτου, συνιστούν
σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και 
κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού 
στα φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα μπορούν να κλονίσουν σοβαρά την εμπιστοσύνη των πολιτών στα 
φάρμακα. 
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Τροπολογία 3

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
διατάξεις που αφορούν δικαιώματα 
πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας και αποσκοπεί ειδικά στο να 
προλάβει την είσοδο ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα διανομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να επικεντρωθεί στις συνέπειες για τη δημόσια υγεία και να μην 
ασχοληθεί με πιθανά προβλήματα σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή 
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Το νέο σχέδιο σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
παραποίηση φαρμάκων και παρόμοια 
εγκλήματα που συνεπάγονται απειλές για 
τη δημόσια υγεία, το οποίο αναμένεται 
ότι θα δοθεί προς υπογραφή το 2010, 
πρέπει να λάβει την υποστήριξη της 
Επιτροπής και των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μία διεθνής νομική πράξη υπό μορφή σύμβασης, με σκοπό την εισαγωγή νέας 
νομοθεσίας που θα περιλαμβάνει νέο αδίκημα σε σχέση με φαρμακευτικό έγκλημα, την 
καθιέρωση ειδικών ποινών για την παραποίηση και τη μείωση της ποιότητας των φαρμάκων 
καθώς και τη θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τη δικαιοδοσία ώστε να μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των θυμάτων φαρμακευτικού εγκλήματος.
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Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Φάρμακα που αγοράζονται μέσω 
Διαδικτύου από ιστοθέσεις που 
αποκρύπτουν την πραγματική 
γεωγραφική τους διεύθυνση υπολογίζεται 
ότι είναι ψευδεπίγραφα σε περισσότερες 
από το 50% των περιπτώσεων. Επομένως 
πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ νομίμων 
φαρμακείων διανομής μέσω του 
ταχυδρομείου ή του Διαδικτύου και της 
παράνομης αλυσίδας εφοδιασμού μέσω 
μη ελεγχόμενης αγοράς στο Διαδίκτυο. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι η πώληση φαρμάκων στο Διαδίκτυο 
παρακολουθείται συνεχώς από αρμόδιους 
φορείς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι κάποια κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου ως μέρος της 
νόμιμης αλυσίδας εφοδιασμού, οι πωλήσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.  Η διεθνής 
ειδική ομάδα για την καταπολέμηση της παραποίησης φαρμάκων (IMPACT) της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας θεωρεί ότι τα φάρμακα που αγοράζονται μέσω Διαδικτύου από ιστοθέσεις 
που αποκρύπτουν την γεωγραφική τους διεύθυνση ότι είναι ψευδεπίγραφα σε περισσότερες από 
το 50% των περιπτώσεων. Επομένως αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να αγνοείται και πρέπει να 
αποτελέσει μέρος της οδηγίας.

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να 
έχουν επίγνωση του κινδύνου που συνιστά 
για την υγεία τους η παραγγελία 
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προϊόντων από μη ελεγχόμενες ιστοθέσεις 
του Διαδικτύου ή από την παράνομη 
αλυσίδα εφοδιασμού. Η Επιτροπή από 
κοινού με τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσει μέτρα για να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού 
σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν 
την αγορά φαρμάκων στο Διαδίκτυο. Οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης του 
κοινού πρέπει να ενημερώνουν  τους 
πολίτες εάν το διαδικτυακό φαρμακείο 
τους είναι επίσημα καταχωρημένο και 
ελεγχόμενο από τις δημόσιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης είναι κρίσιμης σημασίας στοιχείο στην καταπολέμηση του 
εφοδιασμού με ψευδεπίγραφα φάρμακα μέσω διαδικτυακών πωλήσεων. Οι πρωτοβουλίες 
ενημέρωσης έχουν μεγάλη σημασία επειδή ένας συνειδητός και γνώστης καταναλωτής μπορεί 
να αποφύγει τα ψευδεπίγραφα φάρμακα.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

με όλα τα διαθέσιμα μέσα, η δυνατότητα 
εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού 
της Κοινότητας, φαρμάκων που είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 
το ιστορικό ή την πηγή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορείς είναι σημαντικό μέρος στην αλυσίδα διανομής. Η Επιτροπή προσπαθεί να δώσει 
περισσότερη έμφαση σε δραστηριότητες όπως η εμπορία και η πρακτόρευση επειδή αυτές οι 
δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν πραγματική αδυναμία καθώς δεν συνδέονται ακόμη με 
απόδοση λογαριασμού και ευθύνη. Είναι επομένως σημαντικό να περιληφθούν ρητά τόσο οι 
έμποροι όσο και οι πράκτορες.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Για να ληφθούν υπόψη τα νέα 
χαρακτηριστικά κινδύνου και, παράλληλα, 
να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων, πρέπει να 
καθοριστούν σε κοινοτικό επίπεδο τα 
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή 
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα 
φάρμακα και τα έκδοχα.
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Αυτό περιλαμβάνει τον κίνδυνο 
παραποιήσεων ως προς την τιμή τους και 
παλαιότερες περιπτώσεις στην Κοινότητα 
και στο εξωτερικό, καθώς και τις συνέπειες 
των παραποιήσεων στη δημόσια υγεία 
όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα 
των παθήσεων των οποίων η θεραπεία 
επιδιώκεται.
Το αργότερο πέντε έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης 
για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών 
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 πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας άλλων κατηγοριών φαρμάκων 
περιλαμβανομένων των φαρμάκων που 
δεν υπόκεινται σε ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον Τίτλο VI της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αντίκτυπος των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας πρέπει να αξιολογηθεί μετά 
από πέντε χρόνια. Τούτο αναμένεται ότι θα επιτρέψει τη συμβολή τους στη μείωση των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Στην αξιολόγηση αυτή πρέπει να 
περιληφθεί η δυνατότητα επέκτασης των σε επίπεδο ΕΕ εναρμονισμένων χαρακτηριστικών 
ασφαλείας σε φάρμακα που δεν χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Προς το παρόν είναι λογικό 
και σκόπιμο να περιορισθεί η εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας στα φάρμακα τα 
οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Πρέπει να αποφευχθούν οι περιττές επιβαρύνσεις από 
κανονιστικές ρυθμίσεις ώστε να προληφθεί η αύξηση του κόστους για τους Ευρωπαίους πολίτες.  
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Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα 
συγκεντρώνονται σε ομάδες ούτως ώστε 
να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαιτερότητες 
ορισμένων προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων. Θα θεωρούνται ισοδύναμα 
όταν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη 
δυνατότητα ταυτοποίησης, εξακρίβωσης 
της γνησιότητας, ιχνηλασιμότητας και 
απουσίας αλλοίωσης καθώς και το ίδιο 
επίπεδο τεχνικών δυσκολιών όσον αφορά 
την αναπαραγωγή του φαρμάκου. Όταν 
αφαιρείται, αντικαθίσταται ή καλύπτεται 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας, η 
παρούσα διάταξη πρέπει επίσης να ισχύει 
για το νέο χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εφαρμοσθεί μια προσέγγιση βάσει κινδύνου τα χαρακτηριστικά ασφαλείας πρέπει να 
συγκεντρώνονται σε κατηγορίες σύμφωνα με τον κίνδυνο που συνεπάγονται στην παραποίηση 
των διαφόρων τύπων φαρμάκων. Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ότι τούτο είναι δυνατόν 
σύμφωνα μια στάση ουδέτερη από άποψη τεχνολογίας. Πέραν αυτών για να εξασφαλισθεί ότι τα 
πρωτότυπα και νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τους συσκευαστές 
στο στάδιο της δεύτερης συσκευασίας είναι πράγματι ισοδύναμα, η παρούσα οδηγία πρέπει να 
εισαγάγει τις διάφορες κατηγορίες ισοδύναμων χαρακτηριστικών σύμφωνα με ειδικά κριτήρια.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Κάθε φορέας που δραστηριοποιείται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και συσκευάζει 
φάρμακα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας 
παρασκευής. Για να είναι αποτελεσματικά 

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

είναι κάτοχος άδειας παρασκευής. Για να 
είναι αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας, ο κάτοχος της άδειας 
παρασκευής έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, 
να αντικαθιστά ή να καλύπτει τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά μόνο υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συσκευαστές σε δεύτερο στάδιο πρέπει να υπόκεινται στα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς με τον 
αρχικό παρασκευαστή και πρέπει να εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ακεραιότητας του προϊόντος. 
Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν εισέρχονται ψευδεπίγραφα φάρμακα στην αλυσίδα εφοδιασμού 
λόγω της δικής τους παρέμβασης. Οι συσκευαστές σε δεύτερο στάδιο, λόγω της φύσης των 
δραστηριοτήτων τους, όχι μόνον έχουν ουσιαστικά καθήκοντα απέναντι στους ασθενείς και 
τους επαγγελματίες της υγείας αλλά έχουν και υποχρέωση επιμέλειας προς τον αρχικό 
παρασκευαστή και τον κάτοχο της άδειας εμπορίας των οποίων τα προϊόντα χειρίζονται.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα ψευδεπίγραφα έκδοχα ενέχουν επίσης σημαντικό κίνδυνο για την υγεία και πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά 
περιστατικά (στην Αϊτή 89 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο το 1995 και τουλάχιστον 59 παιδιά το 
1996· στην Ινδία το 1998 πέθαναν 30 παιδιά).

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι επιθεωρήσεις ρουτίνας συνήθως εντοπίζουν χαμηλό αριθμό ψευδεπίγραφων φαρμάκων 
οι επιθεωρήσεις ανάλυσης κινδύνων με συγκεκριμένο στόχο είναι πολύ πιο αποτελεσματικές.

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιβάλλουν ουσιαστικές κυρώσεις για 
πράξεις που σχετίζονται με ψευδεπίγραφα 
φάρμακα. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες 
που εφαρμόζονται τυπικά για παράνομες 
πράξεις σχετικές με ναρκωτικά. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδώσει γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για ένα τέτοιο 
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καθεστώς ουσιαστικών ποινικών 
κυρώσεων. Πρέπει να περιληφθούν 
ειδικές διατάξεις στην οδηγία 2001/83/ΕΚ 
για την επιβολή νέων απαιτήσεων περί 
χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή της νομοθεσίας έχει κρίσιμη σημασία στον τομέα αυτό. Οι κυρώσεις θα είναι 
χρήσιμο αποτρεπτικό μέσο. Για να φέρουν αποτέλεσμα χρειάζεται ισότιμο καθεστώς κυρώσεων 
σε όλη την ΕΕ ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εγκληματίες δεν επιλέγουν κράτος μέλος με λιγότερο 
αυστηρό καθεστώς κυρώσεων. Η επέκταση του πεδίου ποινικών κυρώσεων για να περιλάβει 
πράξεις σχετικές με ψευδεπίγραφα φάρμακα και ο καθορισμός διατάξεων επιβολής για τις νέες 
απαιτήσεις περί χαρακτηριστικών ασφαλείας θα παράσχει στους ασθενείς πιο αποτελεσματική 
προστασία.

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Η παραποίηση φαρμάκων είναι ένα 
γενικό πρόβλημα που απαιτεί 
αποτελεσματικό και ενισχυμένο διεθνή 
συντονισμό και συνεργασία προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι οι στρατηγικές 
καταπολέμησης της παραποίησης είναι 
πιο αποτελεσματικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της διεθνούς συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ κυβερνητικών φορέων σε 
τομείς όπως η υγεία, η αστυνομία, τα τελωνεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, η δικαιοσύνη, έχει 
μεγάλη σημασία για τη συντριβή της παραποίησης φαρμάκων.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο στόχος που έγκειται στην (18) Ο στόχος που έγκειται στην 
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εξασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων και στην 
παράλληλη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της δημόσιας υγείας από 
φάρμακα που είναι παράνομα λόγω 
ψευδεπίγραφης ταυτότητας, ιστορικού ή 
πηγής τους δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, αφού αυτά 
δεν μπορούν – μεμονωμένα – να εγκρίνουν 
εναρμονισμένα μέτρα με εφαρμογή 
κοινοτικής εμβέλειας, αλλά μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 
Δεδομένου αυτού, η Κοινότητα δύναται να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη του στόχου 
αυτού μέτρα.

εξασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς φαρμάκων και στην 
παράλληλη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της δημόσιας υγείας από 
φάρμακα που είναι παράνομα λόγω 
ψευδεπίγραφης ταυτότητας, ιστορικού ή 
πηγής τους δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, αφού αυτά 
δεν μπορούν – μεμονωμένα – να εγκρίνουν 
εναρμονισμένα μέτρα με εφαρμογή 
κοινοτικής εμβέλειας, αλλά μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 
Δεδομένου αυτού, η Κοινότητα δύναται να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 
της Συνθήκης. Τα αυστηρότερα μέτρα 
ασφάλειας που υπάρχουν ήδη σε κράτη 
μέλη μπορούν να διατηρηθούν.  Σύμφωνα
με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου 
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου 
αυτού μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν αυστηρότερη νομοθεσία.

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 2α μετά το σημείο 2:
(2α) Ψευδεπίγραφο φάρμακο: 
οιοδήποτε φάρμακο με ψευδή 
παράσταση:
α) της ταυτότητάς του, 
περιλαμβανομένης της συσκευασίας και 
της επισήμανσής του, του ονόματος, της 
σύνθεσης όσον αφορά οιοδήποτε από τα 
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συστατικά του και της δοσολογίας του· 
ή/και 
β) της προέλευσής του, 
περιλαμβανομένου του παρασκευαστή, 
της χώρας παρασκευής, της χώρας 
προέλευσης, του κατόχου της άδειας 
κυκλοφορίας· ή/και
γ) της ιστορίας του, περιλαμβανομένων 
των καταχωρίσεων και των εγγράφων 
σχετικά με τους διαύλους διανομής.
Αυτός ο ορισμός δεν έχει σχέση με 
παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, καθώς επί του παρόντος υπάρχει σύγχυση 
σε σχέση με τι ακριβώς συνεπάγεται. Η παρούσα οδηγία πρέπει να επικεντρωθεί στις συνέπειες 
για τη δημόσια υγεία και να μην ασχοληθεί με πιθανά προβλήματα σχετικά με δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός των δραστικών φαρμακευτικών συστατικών. Ο ορισμός είναι σύμφωνος 
προς τις κατευθυντήριες γραμμές ορθών παρασκευαστικών πρακτικών.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 3α μετά το σημείο 3:
(3α) Έκδοχο: 
ουσία ή ένωση διαφορετική από το 
δραστικό φαρμακευτικό συστατικό και 
τα υλικά συσκευασίας η οποία 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην 
παρασκευή φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός των εκδόχων. Το έκδοχο είναι ουσιαστικό μέρος του τελικού φαρμάκου που 
απορροφάται από το σώμα και επομένως συνεπάγεται κινδύνους για τη δημόσια υγεία εάν 
παραποιείται. 
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Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπορία δεν ισχύει μόνον για τα φάρμακα αλλά και για τα δραστικά φαρμακευτικά συστατικά 
και τα έκδοχα· πρέπει επομένως να γίνεται ρητή μνεία αυτών στο κείμενο.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17β μετά το σημείο 
17α:
"17β. Πρακτόρευση:
Κάθε δραστηριότητα σε σχέση με 
πώληση ή αγορά φαρμάκων, δραστικών 
φαρμακευτικών συστατικών ή εκδόχων 
εκτός από τη λιανική και χονδρική 
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πώληση όπως ορίζεται στο σημείο 17 του 
παρόντος άρθρου, η οποία δεν 
περιλαμβάνει υλική διακίνηση και 
συνίσταται σε ανεξάρτητη και εξ 
ονόματος άλλου νομικού ή φυσικού 
προσώπου διαμεσολάβηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ εμπορίας και πρακτόρευσης.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 2 
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(3) Παρά την παράγραφο 1 και το άρθρο 
3 παράγραφος 4, ο τίτλος IV της παρούσας 
οδηγίας εφαρμόζεται σε φάρμακα 
προοριζόμενα μόνο για εξαγωγή και σε 
ενδιάμεσα προϊόντα και δραστικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες."

"(3) Παρά την παράγραφο 1 και το άρθρο 
3 παράγραφος 4, ο τίτλος IV της παρούσας 
οδηγίας εφαρμόζεται σε φάρμακα 
προοριζόμενα μόνο για εξαγωγή και σε 
ενδιάμεσα προϊόντα και δραστικές ουσίες 
που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες και 
έκδοχα."

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ψευδεπίγραφα έκδοχα μπορούν επίσης να ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία και 
πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έκδοχα μπορούν επίσης να παραποιούνται και επομένως μπορούν και αυτά να καταλήξουν 
σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Πρέπει επομένως να υπόκεινται στους ίδιους όρους με 
εκείνους των δραστικών ουσιών. 

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
ζα):
"ζα) να εξακριβώνει τη γνησιότητα και 
την ποιότητα των δραστικών ουσιών και 
των εκδόχων." 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έκδοχα μπορούν επίσης να παραποιούνται και επομένως μπορούν και αυτά να καταλήξουν 
σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για το λόγο αυτό η ποιότητα και η γνησιότητά τους πρέπει 
να εξακριβώνεται.
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Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν παρασκευαστεί με την εφαρμογή
προτύπων ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής τουλάχιστον ισοδύναμων με 
εκείνα που ορίζονται από την Κοινότητα· 
και

α) έχουν παρασκευαστεί σε μονάδες που 
συμμορφώνονται προς τις ορθές 
πρακτικές παρασκευής της ΕΕ ή τα 
πρότυπα ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής τουλάχιστον που είναι 
ισοδύναμα με εκείνα που ορίζονται από την 
Κοινότητα. Η συμμόρφωση προς τις 
ορθές πρακτικές παρασκευής πρέπει να 
εξακριβώνεται με επιθεωρήσεις· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε μονάδα σε τρίτη χώρα που παρασκευάζει δραστικά φαρμακευτικά συστατικά που 
προορίζονται για ευρωπαϊκά φάρμακα πρέπει να επιθεωρείται.

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) συνοδεύονται από γραπτή επιβεβαίωση 
από την τρίτη χώρας εξαγωγής ότι τα 
πρότυπα ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής που εφαρμόζονται στην 
εγκατάσταση που παρασκευάζει την 
εξαγόμενη δραστική ουσία είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που 
ορίζονται από την Κοινότητα, και ότι η 
εγκατάσταση υπόκειται σε τακτικό έλεγχο 
και αποτελεσματική επιβολή ορθών 
πρακτικών παρασκευής που 
εξασφαλίζουν προστασία της δημόσιας 
υγείας τουλάχιστον ισοδύναμη προς 
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εκείνη που ισχύει στην Κοινότητα, και ότι 
σε περίπτωση που υπάρξουν στοιχεία 
σχετικά με μη συμμόρφωση, αυτή η 
πληροφορία παρέχεται από την τρίτη 
χώρα εξαγωγής στην Κοινότητα χωρίς 
καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία σε τρίτες χώρες πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που ορίζεται 
στην Κοινότητα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτή η πληροφορία πρέπει να παρέχεται 
αμέσως στην Επιτροπή από την τρίτη χώρα εξαγωγής.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

"Οι αρχές ορθών πρακτικών παρασκευής
και διανομής για τις δραστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες και 
έκδοχα όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 
στοιχείο στ) και στο άρθρο 46β εκδίδονται 
υπό μορφή λεπτομερών κατευθυντήριων 
γραμμών."

Or. en

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

"ιε) τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα, τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI. Όσον αφορά τα 
γενόσημα φάρμακα που χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή όπως ορίζεται στον 
Τίτλο VI, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
είναι υποχρεωτικά εάν η Επιτροπή 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο με βάση τον 
κίνδυνο που συνεπάγονται σύμφωνα με το 
άρθρο 54α(4)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή ιατρού πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας. Τα γενόσημα πρέπει να περιλαμβάνονται σε βάση αποτίμησης 
κινδύνου.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9 
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) να διατηρούν το επιπρόσθετο κόστος 
όσο το δυνατόν χαμηλότερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας πρέπει να εναρμονισθούν βάσει σαφών κριτηρίων. Πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν ότι το έκδοχο δεν είναι παραποιημένο. Πέραν αυτού το επιπρόσθετο 
κόστος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο. 

Τροπολογία 30

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
θεωρούνται ισοδύναμα όταν προσφέρουν 
το ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας 
όσον αφορά τη δυνατότητα 
ταυτοποίησης, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας, την ιχνηλασιμότητα και την 
απουσία αλλοίωσης καθώς και το ίδιο 
επίπεδο τεχνικών δυσκολιών όσον αφορά 
την αναπαραγωγή του φαρμάκου όπως το 
αρχικό χαρακτηριστικό ασφαλείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συσκευαστές σε δεύτερο στάδιο πρέπει να υπόκεινται στα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς με τον 
αρχικό παρασκευαστή και πρέπει να εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο ακεραιότητας του προϊόντος.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9 
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο (ε α) (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία της δημόσιας υγείας έχει ουσιαστική σημασία.

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι απαιτήσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) έως γ) του παρόντος άρθρου 
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
παρέκκλισης για ορισμένα γενόσημα 
φαρμακευτικά προϊόντα ή κατηγορίες 
γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία δεν εννοεί να προστατεύσει τα δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής 
ιδιοκτησίας αλλά εννοεί να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Οι εμπιστευτικές από εμπορική 
άποψη πληροφορίες πρέπει πράγματι να προστατεύονται.

Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στο άρθρο 80 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο γ α) μετά το στοιχείο γ):

γα) πρέπει να ελέγχουν εάν τα φάρμακα 
που αγόρασαν δεν είναι ψευδεπίγραφα 
εξακριβώνοντας τη γνησιότητα του 
χαρακτηριστικού ασφαλείας στην 
εξωτερική συσκευασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε παράγοντας που συμμετέχει στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να εξακριβώνει τη 
γνησιότητα των φαρμάκων που έχει στην κατοχή του· είναι ο μόνος τρόπος για να μην καταστεί 
το πέρασμα των φαρμάκων από διάφορα χέρια είσοδος ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο α
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 80 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"ε) να διατηρεί στοιχεία τεκμηρίωσης, είτε 
υπό μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης 
είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων 

"ε) να διατηρεί στοιχεία τεκμηρίωσης, είτε 
υπό μορφή τιμολογίων αγοράς/πώλησης 
είτε υπό μορφή μηχανογραφημένων 



PE430.883v02-00 28/45 PR\800835EL.doc

EL

στοιχείων ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή, 
που να περιλαμβάνουν, για κάθε 
συναλλαγή φαρμάκων που 
παραλαμβάνονται, αποστέλλονται ή
τίθενται σε εμπορία, τα ακόλουθα 
τουλάχιστον στοιχεία:

στοιχείων ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή,
που να περιλαμβάνουν, για κάθε 
συναλλαγή φαρμάκων που 
παραλαμβάνονται, αποστέλλονται,  
τίθενται σε εμπορία ή αποτελούν 
αντικείμενο πρακτόρευσης, τα 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 
πρακτόρευσης,

– όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή 
του παραλήπτη, κατά περίπτωση·

– όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή 
του παραλήπτη, κατά περίπτωση,

– αριθμός παρτίδας,
– αριθμός καταχώρισης της άδειας 
εμπορίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρακτόρευση πρέπει να περιληφθεί στο κείμενο καθώς δεν υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο 
στον ίδιο βαθμό με την εμπορία και είναι ανεξέλεγκτη. Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύψει το 
κενό περιλαμβάνοντας την πρακτόρευση και με τον τρόπο αυτό καθιστώντας αυστηρότερη τη 
λειτουργία της νόμιμης αλυσίδας εφοδιασμού.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β 
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 80 - στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για 
τα προϊόντα που λαμβάνουν τα οποία 
διαπιστώνουν ότι παραβιάζουν ή εικάζουν 
ότι παραβιάζουν το άρθρο 6 παράγραφος 
1 της παρούσας οδηγίας.



PR\800835EL.doc 29/45 PE430.883v02-00

EL

– το άρθρο 6 παράγραφος 1 της 
παρούσας οδηγίας·

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω 
παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις 
αφορούν ψευδεπίγραφο φάρμακο, 
ενημερώνεται ο κάτοχος τόσο της αδείας 
παρασκευής όσο και της αδείας 
κυκλοφορίας." 

– 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.
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."

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.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 85α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση χονδρικής πώλησης σε 
τρίτες χώρες, δεν εφαρμόζονται το άρθρο 
76, το άρθρο 80 στοιχεία γ) και θ), το 
άρθρο 81 και το άρθρο 82. Επιπλέον, το 
άρθρο 80 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται 
όταν το προϊόν λαμβάνεται απευθείας από 
τρίτη χώρα.
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Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε 
πρόσφορο μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι 
δεν διανέμονται ή εξάγονται από το 
έδαφός τους σε τρίτη χώρα 
ψευδεπίγραφα φάρμακα.  Η παρούσα 
οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης όσον 
αφορά την παροχή φαρμάκων σε τρίτες 
χώρες στην περίπτωση καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης.  
Όσον αφορά όλες τις προμήθειες 
φαρμάκων σε πρόσωπο που είναι 
εξουσιοδοτημένο ή δικαιούται να 
προμηθεύει φάρμακα σε τρίτη χώρα, ο 
εξουσιοδοτημένος χονδρέμπορος  
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 ή 
αποστέλλονται τα ακόλουθα τουλάχιστον 
στοιχεία:
– ημερομηνία,
– ονομασία του φαρμάκου,
– παραληφθείσα ή παραδοθείσα 
ποσότητα,
– όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή 
του παραλήπτη, κατά περίπτωση·
Ο εξουσιοδοτημένος χονδρέμπορος 
διατηρεί τα ανωτέρω στοιχεία, επί 
πενταετία, στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών για λόγους επιθεώρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει επίσης να επιδιώξει να μειώσει τη χονδρική διανομή ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων σε τρίτες χώρες. Η εφαρμογή ασθενέστερων κανόνων για εξαγωγές ή διακίνηση σε 
τρίτες χώρες θα βλάψει την αξιοπιστία της Επιτροπής στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη 
διεθνή συνεργασία στην καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Για τον λόγο αυτό 
απαγορεύονται οι εξαιρέσεις. Παρόλα αυτά οι διατάξεις της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 
πρέπει να εφαρμόζονται στα φάρμακα που διοχετεύονται σε τρίτες χώρες για ανθρωπιστικούς 
σκοπούς ως βοήθεια προς εκείνους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 85β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που εμπορεύονται φάρμακα 
εξασφαλίζουν ότι τα φάρμακα που 
αποτελούν αντικείμενο εμπορίας 
καλύπτονται από άδεια κυκλοφορίας που 
χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 726/2004 ή από τις αρμόδιες 
αρχές ενός κράτους μέλους σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία. Επιπροσθέτως, 
εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 80 στοιχεία δ) έως η).

Τα πρόσωπα που εμπορεύονται ή 
πρακτορεύουν φάρμακα εξασφαλίζουν ότι 
τα φάρμακα που αποτελούν αντικείμενο 
εμπορίας ή πρακτόρευσης καλύπτονται 
από άδεια κυκλοφορίας που χορηγείται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 ή από τις αρμόδιες αρχές ενός 
κράτους μέλους σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Επιπροσθέτως, εφαρμόζονται οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 80 
στοιχεία β) έως η).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινοποιήσεις δεν αρκούν για να εξασφαλίζεται ότι έμποροι και πράκτορες συμμορφώνονται 
προς ορισμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Πέραν αυτού πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις 
τους και να φέρουν ευθύνη σε περιπτώσεις παραποιήσεων· η κατοχή άδεις συμβάλλει στην 
επίτευξη αυτών των στόχων.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14α (νέο)
Οδηγία 2001/83/EΚ
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 ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 85 γ
1. Η Επιτροπή εγκρίνει κοινοτικό 
λογότυπο για την πρώτη σελίδα των 



PE430.883v02-00 32/45 PR\800835EL.doc

EL

ιστοτόπων διαδικτυακών φαρμακείων, 
που θα βοηθάει το κοινό να εντοπίζει εάν 
ένας ιστότοπος που προσφέρει προς 
πώληση φάρμακα συνδέεται με 
καταχωρημένο φαρμακείο. Ο λογότυπος 
συνδέεται με κεντρικό ιστότοπο σε 
επίπεδο κράτους μέλους, που θα 
καταρτίζεται από το κράτος μέλος, ο 
οποίος 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. 
Αυτά τα μέτρα, τα οποία αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 121 
παράγραφος 2α.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
όλοι οι καταχωρημένοι ιστότοποι 
διαδικτυακών φαρμακείων που 
συνδέονται με φαρμακεία εντός της 
επικράτειάς τους εμφανίζουν τον 
κοινοτικό λογότυπο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και για να αποτρέπουν τους 
μη καταχωρημένους ιστοτόπους 
διαδικτυακών φαρμακείων από τη χρήση 
του λογότυπου και τη σύνδεση στον 
κεντρικό ιστότοπο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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



PR\800835EL.doc 33/45 PE430.883v02-00

EL

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 14 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/EΚ
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 
κινδύνους που αφορούν την αγορά 
φαρμάκων στο Διαδίκτυο, 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
Αυτά τα μέτρα, τα οποία αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 121 
παράγραφος 2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού στους κινδύνους που ενέχουν τα 
ψευδεπίγραφα φάρμακα.
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Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
85ε:

Άρθρο 85 ε
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
Διαδίκτυο παρακολουθείται συνεχώς από 
αρμόδιους φορείς όσον αφορά την 
πώληση φαρμάκων και προσφεύγουν στη 
δικαιοσύνη σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να εντοπίζονται τα παράνομα διαδικτυακά φαρμακεία για να εξαρθρώνονται τα 
εγκληματικά δίκτυα που παραποιούν φάρμακα.

Τροπολογία 42

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Το άρθρο 111, παράγραφος 1, εδάφιο 
2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
Η αρμόδια αρχή προβαίνει επίσης σε 
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 



PR\800835EL.doc 35/45 PE430.883v02-00

EL

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 αιτήσει 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

Αιτιολόγηση

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 θα συμβάλει στην αποτελεσματική καταπολέμηση της 
παραποίησης δραστικών φαρμακευτικών ουσιών.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 16α (νέο)
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 116 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16α) Το άρθρο 116, παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
Ομοίως, η άδεια κυκλοφορίας 
αναστέλλεται, ανακαλείται, αποσύρεται 
ή τροποποιείται όταν τα στοιχεία στα 
οποία στηρίζεται η αίτηση, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 ή στα άρθρα 
10, 10α, 10β, 10γ και 11, είναι 
λανθασμένα ή δεν έχουν τροποποιηθεί 
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σύμφωνα με το άρθρο 23, ή όταν οι 
έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 112 
δεν πραγματοποιήθηκαν ή όταν οι 
επιθεωρήσεις που εμφαίνονται στο άρθρο 
111 αποδεικνύουν έλλειψη συμμόρφωσης 
προς τις ορθές πρακτικές παρασκευής ή 
τις ορθές πρακτικές διανομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της διενέργειας επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή είναι να διορθωθεί η 
κατάσταση όταν κάτι δεν λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα· έχει επομένως σημασία να 
αναφέρεται ρητά ότι όταν μια επιθεώρηση αποκαλύπτει παρατυπίες, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας στην αγορά θα πρέπει να αναλάβει τις συνέπειες έως ότι η κατάσταση διορθωθεί. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις τούτο θα σημαίνει απώλεια της άδειας.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/EΚ
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 ισχύουν τυπικά για 
παράνομες πράξεις σε σχέση με 
ναρκωτικά και να είναι ισότιμες σε όλα 
τα κράτη μέλη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή της νομοθεσίας έχει κρίσιμη σημασία στον τομέα αυτό. Οι κυρώσεις θα είναι 
χρήσιμο αποτρεπτικό μέσο. Για να φέρουν αποτέλεσμα χρειάζεται ισότιμο καθεστώς κυρώσεων 
σε όλη την ΕΕ ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι εγκληματίες δεν θα επιλέγουν κράτος μέλος με 
λιγότερο αυστηρό καθεστώς κυρώσεων.
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/EΚ
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 
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 ετησίως 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 
και στη δημιουργία ομοιόμορφου συστήματος κυρώσεων σε όλη την ΕΕ.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 118γ

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 

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

για τα φάρμακα και των τελωνειακών 
αρχών· τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
επίσης ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι 
λαμβάνουν τη δέουσα κατάρτιση για τον 
εντοπισμό ψευδεπίγραφων φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση των τελωνειακών υπαλλήλων είναι αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση 
της παραποίησης φαρμάκων.  Επομένως έχει σημασία να δοθούν κατάλληλα μαθήματα στο 
προσωπικό των τελωνείων.

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118γα
Η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη μέλη 
αναπτύσσει συντονισμένες δράσεις με τις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών με σκοπό 
την επιθεώρηση ζωνών διέλευσης στις 
οποίες αποθηκεύονται φάρμακα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην επιτήρηση ζωνών διέλευσης σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118γβ
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Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται στενά με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης σχετικά με την κατάρτιση 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
καταστολή της παραποίησης φαρμάκων 
και της παράνομης εμπορίας 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων, που θα 
καλύπτει τις πτυχές του προβλήματος που 
έχουν σχέση με το αστικό και ποινικό 
δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει παρατηρηθεί ότι η παραποίηση φαρμάκων έχει γίνει δραστηριότητα που καθοδηγείται από 
διεθνή εγκληματικά δίκτυα και δεν είναι δυνατόν αυτό το ζήτημα δημόσια υγείας να 
αντιμετωπισθεί μόνον εντός των συνόρων της ΕΕ. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν την υπογραφή και επικύρωση της νέας Διεθνούς Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο στις [να εισαχθεί συγκεκριμένη 
ημερομηνία 18 μήνες μετά τη 
δημοσίευση]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο στις [να εισαχθεί συγκεκριμένη 
ημερομηνία 12 μήνες μετά τη 
δημοσίευση]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 
[να εισαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία 18
μήνες μετά τη δημοσίευση + μία ημέρα].

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 
[να εισαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία 12
μήνες μετά τη δημοσίευση + μία ημέρα].

Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν: Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν: 

α) τις αναγκαίες διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
στο βαθμό που σχετίζεται με το άρθρο 46β 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και με το άρθρο 

α) τις αναγκαίες διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
στο βαθμό που σχετίζεται με το άρθρο 46β 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και με το άρθρο 
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46β παράγραφος 3 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται από την 
παρούσα οδηγία από τις [να εισαχθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία 24 μήνες μετά 
τη δημοσίευση]·

46β παράγραφος 3 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται από την 
παρούσα οδηγία από τις [να εισαχθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία 12 μήνες μετά 
τη δημοσίευση]·

β) τις αναγκαίες διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφοι 6, 
8 και 9 από τις [να εισαχθεί συγκεκριμένη 
ημερομηνία 48 μήνες μετά τη 
δημοσίευση].

β) τις αναγκαίες διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφοι 6, 
8 και 9 από τις [να εισαχθεί συγκεκριμένη 
ημερομηνία 24 μήνες μετά τη 
δημοσίευση].

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την 
αναφορά αυτή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την 
αναφορά αυτή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς 
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2) Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

2) Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και προς το συμφέρον των ασθενών, έχει σημασία 
οι φαρμακοποιοί και οι παρασκευαστές να τηρούν όσο το δυνατόν πιο σύντομες προθεσμίες.

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο πέντε 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 
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έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας άλλων κατηγοριών φαρμάκων 
περιλαμβανομένων των φαρμάκων που 
δεν υπόκεινται σε ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον Τίτλο VI της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ. Όπου κρίνεται σκόπιμο η 
Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα φάρμακα που χορηγούνται χωρίς συνταγή ιατρού είναι ευάλωτα στην παραποίηση. 
Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή πρέπει στην ανασκόπηση της παρούσας οδηγίας να εξετάσει τη 
δυνατότητα να περιλάβει τα φάρμακα αυτά στο πεδίο της οδηγίας με βάση τον κίνδυνο που 
συνεπάγονται.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων 
στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού προβάλλει ένα μέλημα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
προτεραιότητα μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Το μέλημα 
αυτό αφορά την ποιότητα και το ασφαλές των φαρμάκων που καταναλώνουν. Για τον λόγο 
αυτό η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής που στοχεύει στην καταπολέμηση 
των ψευδεπίγραφων φαρμάκων ως αναγκαίο βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης 
αυτής της εντεινόμενης απειλής για την υγεία και της καλύτερης κατοχύρωσης της ασφάλειας 
των ασθενών.

Τα προβλήματα
Η αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής (SEC(2008)2674) αναφέρει μεταξύ άλλων τις 
ακόλουθες πολύ ανησυχητικές παρατηρήσεις:

 οξεία αύξηση των κατασχέσεων ψευδεπίγραφων φαρμάκων από τα τελωνεία (2,7 
εκατ. φάρμακα στα τελωνεία της ΕΕ το 2006 και 2,5 εκατ. το 2007· αύξηση κατά 
384% σε σύγκριση με το 2005),

 τάση από την παραποίηση φαρμάκων "τρόπου ζωής" στην παραποίηση  ζωτικών 
φαρμάκων, περιλαμβανομένων των φαρμάκων για τη θεραπεία του καρκίνου και 
καρδιοπαθειών, ψυχικών νόσων και μολύνσεων· η θεραπευτική αγωγή με τέτοια 
παραποιημένα φάρμακα μπορεί να αποβεί μοιραία, 

 τάση με στόχο την παραδοσιακή αλυσίδα εφοδιασμού. Παράλληλα με το Διαδίκτυο 
γίνεται στόχος όλο και περισσότερο η εγκεκριμένη αλυσίδα διανομής. Από 13 κράτη 
μέλη που είχαν στοιχεία, 7 ανέφεραν περιστατικά παραποίησης φαρμάκων στη 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. 

Πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με την ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΠΟΥ πολλές χώρες 
στην Αφρική, σε τμήματα της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής έχουν περιοχές στις οποίες 
πάνω από το 30% των πωλούμενων φαρμάκων μπορεί να είναι ψευδεπίγραφα. Η πολιτική 
πρόληψης των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται ότι θα έχει 
θετικό αντίκτυπο και σε άλλες περιοχές του κόσμου όπου το πρόβλημα είναι ακόμη πιο 
έντονο. 

Οι ασθενείς πρέπει να είναι απολύτως σίγουροι ότι τα φάρμακα που καταναλώνουν είναι 
πράγματι αυτά που περιμένουν. Η χρήση ψευδεπίγραφων φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει τη 
θεραπεία σε αποτυχία και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Επομένως η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας από ψευδεπίγραφα φάρμακα πρέπει να είναι ο 
κύριος στόχος της οδηγίας. Ο στόχος αυτός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από άλλους 
επιπρόσθετους στόχους.

Η οδηγία δεν πρέπει να εξετάζει πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που 
καλύπτονται ήδη από άλλα ειδικά νομοθετικά πλαίσια.

Διπλή νομική βάση 
Η εισηγήτρια επιλέγει δύο νομικές βάσεις για την παρούσα οδηγία. Η παραποίηση φαρμάκων 
είναι εγκληματική ενέργεια που αρνείται στους ασθενείς την αναγκαία ιατρική αγωγή και 
είναι επιβλαβής για την υγεία τους, οδηγούσα ενίοτε ακόμη και στο θάνατό τους. Επομένως ο 
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πρώτος και πλέον σημαντικός στόχος της οδηγίας πρέπει να είναι η προστασία της δημόσιας 
υγείας. Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη νομική βάση της οδηγίας. Είναι επιπλέον 
σύμφωνο προς το σχέδιο Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που δίνει έμφαση στη 
δημόσια υγεία.

Ορισμοί και ευθύνες
Για την καλύτερη διαφύλαξη του δικτύου διανομής φαρμάκων είναι πολύ σημαντικό να 
διατίθενται ορισμοί όχι μόνον για το πεδίο εφαρμογής αλλά και για τους διάφορους 
παράγοντες που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τι είναι ψευδεπίγραφα φάρμακα; Τι 
είναι δραστική ουσία ή έκδοχο; Η πρόταση της Επιτροπής δεν παρέχει την απαιτούμενη 
σαφήνεια. Το ίδιο ισχύει για τον ορισμό των διαφόρων παραγόντων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, χρειάζεται δηλαδή αποσαφήνιση του ρόλου τους και των ευθυνών τους. Έχει 
μεγάλη σημασία να γίνει διάκριση μεταξύ των παραγόντων εκείνων που είναι ήδη επισήμως 
αναγνωρισμένοι – και οι οποίοι θεωρείται ότι υπέχουν ευθύνη – και εκείνων που δεν ανήκουν 
στην κατηγορία αυτή μολονότι έχουν σχέση με την ευθύνη της αλυσίδας εφοδιασμού. 
Επομένως είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ εμπόρων και μεσαζόντων καθώς και να 
αποσαφηνισθούν οι ρόλοι τους και οι ευθύνες τους. Το ίδιο ισχύει για άλλους παράγοντες 
όπως μεταφορείς ή παράλληλους εμπόρους.  Η οδηγία πρέπει να προλάβει τη σύγχυση και 
δεν πρέπει να αφήσει περιθώρια για "γκρίζες" ζώνες. Πρέπει να ορίζει με σαφήνεια ποιοι 
παράγοντες και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 
Σαφέστεροι ορισμοί θα οδηγήσουν σε απλούστερη εφαρμογή.

Κυρώσεις
Η παραποίηση φαρμάκων δεν είναι πταίσμα. Είναι οργανωμένη εγκληματική ενέργεια που 
θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Οι κυρώσεις κατά της παραποίησης πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον χαρακτηρισμό αυτό και να είναι ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν 
τυπικά για παράνομες πράξεις σε σχέση με ναρκωτικά. Έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθούν 
οι σχετικές με τις κυρώσεις διατάξεις στην πρόταση της Επιτροπής.

Χαρακτηριστικά ασφάλειας
Τα κράτη μέλη κάνουν διάκριση μεταξύ φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και 
εκείνων που δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή δεδομένου ότι τα πρώτα ενέχουν μεγαλύτερους 
κινδύνους για τον ασθενή είτε όταν είναι παραποιημένα είτε όταν λαμβάνονται χωρίς να 
χρειάζεται. Για τον λόγο αυτό τα χαρακτηριστικά ασφαλείας πρέπει να είναι υποχρεωτικά για 
τα φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Πρέπει πάντως να παραδεχτούμε ότι τα 
φάρμακα παραποιούνται μόνον όταν υπάρχουν οικονομικοί λόγοι που υπαγορεύουν κάτι 
τέτοιο.  Λόγω του χαμηλού κόστους των γενόσημων φαρμάκων η παραποίηση αυτής της 
ομάδας φαρμάκων συμφέρει λιγότερο. Επομένως η εισηγήτρια είναι της γνώμης τα κριτήρια 
απόδοσης για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας να μπορούν να καταργούνται για ορισμένα 
γενόσημα φάρμακα ή κατηγορίες φαρμάκων μόνον εάν τούτο είναι σύμφωνο με τα 
συμπεράσματα αξιολόγησης κινδύνου. Η εισηγήτρια προτείνει πέραν αυτών εντός πέντε ετών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας να αξιολογηθεί κατά πόσο τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. 

Έκδοχα
Όταν οι ασθενείς λαμβάνουν φάρμακα δεν καταναλώνουν μόνον τις δραστικές ουσίες αλλά 
και τα έκδοχα. Οι συνέπειες της χρήσης παραποιημένων εκδόχων είναι καλά τεκμηριωμένες. 
Μεταξύ των σοβαρών συνεπειών περιλαμβάνονται θάνατοι 89 ανθρώπων το 1995, και 
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τουλάχιστον, 59 παιδιών το 1996 στην Αϊτή ή ο θάνατος 30 παιδιών στην Ινδία το 1998. Για 
τον λόγο αυτό η εισηγήτρια περιέλαβε τα έκδοχα στο σχέδιο έκθεσης. Η ποιότητα και η 
αυθεντικότητα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων πρέπει να εξακριβώνεται. 

Πωλήσεις στο Διαδίκτυο
Η πρόταση της Επιτροπής δεν εξετάζει τις διαδικτυακές πωλήσεις επειδή τις θεωρεί μέρος 
της παράνομης αλυσίδας εφοδιασμού. Έτσι όμως δεν λαμβάνεται υπόψη ότι σε μερικά κράτη 
μέλη οι διαδικτυακές πωλήσεις έχουν νομιμοποιηθεί. Είναι ευρέως γνωστό ότι το Διαδίκτυο 
αντιπροσωπεύει μία από τις κύριες οδούς για να μπουν τα ψευδεπίγραφα φάρμακα στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Η εισηγήτρια επιλέγει να περιλάβει στο σχέδιο έκθεσης διατάξεις με 
σκοπό να εξετάσει τη σημαντική αυτή οδό. Πρώτη προτεραιότητα είναι να συνειδητοποιήσει 
το κοινό τους κινδύνους που ενέχει η αγορά φαρμάκων μέσω Διαδικτύου. Πρέπει να 
εφαρμοσθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σε σχέση με την ύπαρξη ψευδεπίγραφων φαρμάκων και τον κίνδυνο αγοράς 
φαρμάκων από μη εγκεκριμένες πηγές. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να εξασφαλισθεί ότι οι 
ασθενείς μπορούν να αναγνωρίζουν τους ιστοτόπους εκείνους που έχουν συμμορφωθεί με 
την σχετική νομοθεσία. Μια οδηγία που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της παραποίησης 
φαρμάκων χωρίς να εξετάζει το Διαδίκτυο, την πιο σημαντική οδό εφοδιασμού, δεν είναι 
δυνατόν να εξηγηθεί στο κοινό. Η εξέταση αυτής της οδού αποτελεί ένα  από τα βασικά 
ζητήματα του σχεδίου έκθεσης. 

Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων
Η δημιουργία δικτύου μεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(EMEA) και των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη θα συμβάλει στη συγκέντρωση 
περισσότερων δεδομένων και στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου ούτως ώστε να 
αντιμετωπισθεί καλύτερα. Η Επιτροπή, ο EMEA και οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση στο δίκτυο αυτό για τις δραστηριότητες που έχουν αναλάβει.

Διεθνής συνεργασία
Είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ διαφόρων εθνικών και διεθνών φορέων που 
συμμετέχουν στην καταπολέμηση ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Έχει σημασία να βελτιωθεί η 
διεθνής συνεργασία και να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι πολυμερείς μηχανισμοί που θα 
δώσουν τη δυνατότητα στις χώρες εισαγωγής να ξεκινήσουν έρευνες και να εντοπίσουν την 
πραγματική πηγή της παραποίησης φαρμάκων που εισέρχονται στις αγορές τους.

Επιθεωρήσεις εισαγωγών
Η παρούσα οδηγία επικεντρώνεται στον έλεγχο ποιότητας της εισαγωγής φαρμάκων, 
δεδομένου ότι αυτός είναι ο βασικός τρόπος εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως η εισηγήτρια θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η δημιουργία 
συστήματος επιθεωρήσεων που θα βασίζεται κυρίως στις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές 
που έχουν ήδη καθορισθεί με διεθνείς συμφωνίες. Η ήδη υπάρχουσα διεθνής συνεργασία από 
κοινού με την πείρα που έχει αποκτηθεί στα κράτη μέλη αποτελούν βασικά στηρίγματα για
ένα ενισχυμένο αποτελεσματικό σύστημα ανίχνευσης των παραποιήσεων.

Εξαγωγές
Η πρόταση της Επιτροπής δεν εξετάζει τον έλεγχο και τη διανομή ψευδεπίγραφων φαρμάκων 
σε τρίτες χώρες. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί έχουμε αυστηρές διατάξεις για φάρμακα 
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που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά με σκοπό να εντοπίζονται οι υπεύθυνοι παράγοντες 
εάν τα φάρμακα είναι παραποιημένα αλλά δεν έχουμε διατάξεις για φάρμακα που εξάγονται 
σε τρίτες χώρες στην Αφρική, την Νότια Αμερική ή την Ασία. Τούτο μειώνει σημαντικά τη 
δυνατότητα της Ευρώπης να επιμείνει για πιο ισχυρή διεθνή συνεργασία. Η παρασκευή και η 
διανομή φαρμάκων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες πρέπει να υπακούει στα ίδια κριτήρια με 
εκείνα που ισχύουν για την εισαγωγή φαρμάκων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η συμβολή 
μας στην καταπολέμηση της εγκληματικής παραποίησης φαρμάκων σε αρκετές τρίτες χώρες 
στις οποίες σύμφωνα με την ΠΟΥ το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό.

Τελικές παρατηρήσεις
Στο πλαίσιο της οδηγίας διακυβεύονται αρκετά αντικρουόμενα πολλές φορές συμφέροντα. 
Για κάποιους παράγοντες η λύση συνεπάγεται τη μείωση των μεσαζόντων, κάποιοι άλλοι θα 
προτιμούσαν τη διατήρηση των ήδη υφισταμένων διαδικασιών χωρίς να λαμβάνουν μέρος 
στον επιμερισμό των ευθυνών ή του κόστους. Κάποιοι παράγοντες υποστηρίζουν την αρχή 
ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να επικεντρωθεί στους κινδύνους των προϊόντων, κάποιοι άλλοι 
υποστηρίζουν την εστίαση στους κινδύνους της αλυσίδας. Η εισηγήτρια πιστεύει ειλικρινά 
ότι η οδηγία πρέπει να λάβει υπόψη τα διάφορα συμφέροντα αλλά ότι πρέπει να επικεντρωθεί
στο κοινό μας συμφέρον – την ασφάλεια των ασθενών. Αυτή είναι η κατευθυντήρια αρχή για 
τις τροπολογίες επί του σχεδίου έκθεσης. 


