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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των φαρμάκων που είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους. Τα ψευδεπίγραφα 
φάρμακα μπορούν να περιέχουν συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των δραστικών ουσιών, 
που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα, νοθευμένα συστατικά, κανένα συστατικό ή συστατικά 
σε ακατάλληλη δοσολογία. 

Τα προϊόντα αυτά συνιστούν σοβαρή απειλή για τους ευρωπαίους ασθενείς και την 
ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, ενώ εκφράζονται έντονες ανησυχίες από την κοινή γνώμη 
και μεταξύ των αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τη σταθερή αύξηση του 
αριθμού αυτών των προϊόντων που εντοπίζονται τα τελευταία έτη στην ΕΕ. 

Η Επιτροπή επιθυμεί να θεσπίσει μια αποτελεσματική νομοθετική βάση για την 
καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την εισαγωγή βελτιωμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας και συστημάτων 
παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της συσκευασίας των φαρμάκων, την απλοποίηση των 
διαδικασιών, τη βελτίωση της διαφάνειας και της επικοινωνίας, τη συλλογή δεδομένων και 
διαδικασίες αξιολόγησης με μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τη θέσπιση 
βέλτιστων πρακτικών.

Μολονότι η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, πιστεύει ότι υπάρχουν 
περιθώρια για περαιτέρω βελτιώσεις, κυρίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών.
Προτείνει, συνεπώς, τροπολογίες, σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:

 Για λόγους νομικής ασφάλειας και σαφήνειας, πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της 
οδηγίας ένας ορισμός του όρου «ψευδεπίγραφο φάρμακο» με σαφή στόχευση την 
προστασία του καταναλωτή.

 Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων εισέρχεται στην 
εσωτερική αγορά μέσω πωλήσεων στο Διαδίκτυο, η περιορισμένη επικέντρωση στη 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού δεν κρίνεται επαρκής. Η συντάκτρια γνωμοδότησης 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια όσον αφορά τις συνέπειες των μέτρων που θεσπίζει η 
παρούσα οδηγία καθώς και την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης, ιδίως όσον αφορά τις 
πωλήσεις φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου ή την πώληση των προϊόντων αυτών χωρίς 
ιατρική συνταγή.

 Οι καταναλωτές φαρμάκων πρέπει να πληροφορηθούν μέσω εκστρατειών 
ενημέρωσης του κοινού τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας των φαρμάκων και τους 
κινδύνους που απορρέουν από την αγορά φαρμάκων από ιστοθέσεις στο Διαδίκτυο 
χωρίς σχετική άδεια.

 Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στην κοινοτική βάση δεδομένων πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Επιπλέον, η βάση δεδομένων πρέπει να καταγράφει 
υποθέσεις ψευδεπίγραφων φαρμάκων που έχουν εντοπισθεί στην αγορά της Ένωσης.
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 Η επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας 
παρακολούθησης και ανίχνευσης πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και δεν 
πρέπει να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

 Η παραποίηση φαρμάκων αποτελεί σοβαρή οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα 
που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Συνεπώς, οι κυρώσεις κατά της 
δραστηριότητας αυτής πρέπει να αντανακλούν το γεγονός αυτό. Είναι σημαντικό να 
αυστηροποιηθεί η διάταξη για τις κυρώσεις στην οδηγία, χωρίς να παραβιάζεται η 
αρχή της επικουρικότητας.

 Τέλος, με την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 
2009, η διαδικασία της επιτροπολογίας είναι ξεπερασμένη. Συνεπώς, οι διατάξεις της 
οδηγίας όσον αφορά την επιτροπολογία πρέπει να αντικατασταθούν από διατάξεις που 
παραπέμπουν σε μία από τις νέες διαδικασίες που προβλέπει η Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 290 ή 291 ΣΛΕΕ). Η αρμόδια Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλείται να 
διευκρινίσει το ζήτημα αυτό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

. (3α) Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι, όταν 
οι καταναλωτές αγοράζουν φάρμακα 
μέσω του Διαδικτύου, δεν μπορούν
πάντοτε να εξακριβώσουν τη γνησιότητα 
της πηγής. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τον Οργανισμό και τα κράτη μέλη, πρέπει 
να δρομολογήσει εκστρατείες 
ενημέρωσης για να ευαισθητοποιήσει 
τους καταναλωτές σχετικά με τους 
κινδύνους που διατρέχουν όταν 
λαμβάνουν φάρμακα μέσω στερουμένων 
αδείας ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο. 
Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
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σχετικά με τις συνέπειες των μέτρων που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία και την 
ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης, με 
ιδιαίτερη μνεία στην πώληση φαρμάκων 
μέσω του Διαδικτύου, όταν η 
αρμοδιότητα της απόφασης για την 
έγκριση ή απόρριψη της πωλήσεως 
φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου 
εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η πλειοψηφία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων εισέρχεται στην αγορά μέσω παράνομων 
ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν με 
ασφάλεια φάρμακα μέσω του Διαδικτύου, ενώ εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος να εγκρίνει 
την πώληση φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, με την 
επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς κάθε σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τροπολογία 2

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(3β) Μετά την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τον  Οργανισμό και τις αρχές των κρατών 
μελών, πρέπει να δρομολογήσουν 
εκστρατείες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών 
σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η 
αγορά ψευδεπίγραφων φαρμάκων,
εξετάζοντας ειδικότερα το ζήτημα των 
μέτρων εξακρίβωσης της γνησιότητας 
και των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
(όπως είναι τα ολογράμματα και οι 
σφραγίδες ασφαλείας) που εμφαίνονται 
στη συσκευασία των φαρμάκων ή σε 
άλλα σημεία.

Αιτιολόγηση
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Ο αυξανόμενος αριθμός των ψευδεπίγραφων φαρμάκων καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές 
αγνοούν τους κινδύνους που απορρέουν από την αγορά ψευδεπίγραφων φαρμάκων, ιδίως από 
παράνομες ιστοθέσεις στο Διαδίκτυο. Ένα από τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί είναι η 
άγνοια των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την ισχύουσα νομοθεσία. Η σωστή ενημέρωση των 
καταναλωτών μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αγορά.

Τροπολογία 3

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(3γδ) Κάθε δύο έτη η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση 
της κατάστασης σχετικά με τα φάρμακα
χωρίς ιατρική συνταγή, εξετάζοντας 
ιδιαίτερα το ζήτημα εάν και υπό ποία 
μορφή τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να 
υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση
Απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που προέρχονται από τα φάρμακα 
"ελεύθερης διάθεσης" (OTCs) προκειμένου να αποφασισθεί εάν θα πρέπει να περιληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 4

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(4a) Οι πολίτες της Ένωσης πρέπει να 
έχουν επίγνωση του κινδύνου που συνιστά 
για την υγεία τους η παραγγελία 
προϊόντων από μη ελεγχόμενες ιστοθέσεις 
του Διαδικτύου ή από την παράνομη 
αλυσίδα εφοδιασμού. Η Επιτροπή από 
κοινού με τα κράτη μέλη και σε 
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συνεργασία με τις οργανώσεις ασθενών 
και καταναλωτών πρέπει να θεσπίσει 
μέτρα για να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού 
σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν 
την αγορά φαρμάκων στο Διαδίκτυο.

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών θα πρέπει να συμμετέχουν σε τέτοιες ευρωπαϊκές 
και εθνικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και των ασθενών σχετικά με 
τα παραποιημένα φάρμακα. Οι οργανώσεις ασθενών διαθέτουν την εμπειρία που απαιτείται 
ώστε να προσφέρουν ουσιώδεις, ακριβείς και προσβάσιμες πληροφορίες σε κοινότητες που 
γνωρίζουν καλά. Για παράδειγμα, οι ασθενείς πρέπει να ενθαρρύνονται να γνωρίζουν τα 
φάρμακά τους – να μπορούν να αξιολογούν την ποιότητα και την προέλευσή τους, να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν να μαρτυρούν 
τυχόν παραποίηση φαρμάκου, ή τη διαπίστωση διαφορών στο ίδιο το φάρμακο ή τη συσκευασία 
του, και να ενθαρρύνονται ώστε με την παραμικρή αμφιβολία να αποφασίζουν να επισκεφθούν 
κάποιον επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο της Επιτροπής 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 οι οποίοι 
προμηθεύονται, διατηρούν, αποθηκεύουν 
και προμηθεύουν προϊόντα, αλλά και τα 
πρόσωπα που συμμετέχουν σε συναλλαγές 
χωρίς να χειρίζονται τα προϊόντα. Όλοι οι 
παράγοντες πρέπει να υπόκεινται σε 
αναλογικούς κανόνες ώστε να αποκλείεται, 
με όλα τα διαθέσιμα μέσα, η δυνατότητα 
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αλυσίδα εφοδιασμού της Κοινότητας, 
φαρμάκων που είναι ψευδεπίγραφα όσον 
αφορά την ταυτότητα, το ιστορικό ή την 
πηγή τους.

εισόδου, στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού 
της Κοινότητας, φαρμάκων που είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 
το ιστορικό ή την πηγή τους.

Αιτιολόγηση

Όλοι οι παράγοντες στην αλυσίδα διανομής πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και στο 
ίδιο επίπεδο απαιτήσεων και ευθύνης προκειμένου να διασφαλίζεται η ταυτοποίηση, η 
εξακρίβωση της γνησιότητας και η αδιάλειπτη ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων από τη μονάδα 
παραγωγής τους έως τον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο της Επιτροπής 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 

(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.Τa χαρακτηριστικά 
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επιδιώκεται. ασφαλείας (εκτός του αριθμού σειράς) 
πρέπει να συγκεντρώνονται σε κατηγορίες 
βάσει της ισοδυναμίας και, γενικώς, οι 
κάτοιχοι άδειας παρασκευής πρέπει να 
επιλέγουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό ή 
ειδικά χαρακτηριστικά προς χρήση σε 
μια συγκεκριμένη κατηγορία. Τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας πρέπει να
θεωρούνται ισοδύναμα όταν 
εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας 
όσον αφορά την επιβεβαίωση της 
γνησιότητας, της απουσίας παραποίησης 
και, ενδεχομένως, της ταυτοποίησης και 
παρουσιάζουν το ίδιο επίπεδο τεχνικής 
δυσκολίας της αναπαραγωγής.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί το ίδιο επίπεδο ασφαλείας απαιτείται να διευκρινιστεί το πεδίο 
των ισοδύναμων χαρακτηριστικών ασφαλείας που στοχεύουν στην ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με 
ιατρική συνταγή όταν αφαιρούνται. Πρέπει να ομαδοποιούνται σύμφωνα με την πολυπλοκότητα 
και η αφαίρεση (ή συγκάλυψη) αυτών των χαρακτηριστικών απαιτεί αντικατάσταση με 
παρόμοιο χαρακτηριστικό που παρέχει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας και πολυπλοκότητας.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(7α) Τα προταθέντα μέτρα ασφαλείας και 
τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την 
εξακρίβωση της ταυτότητας, την έγκριση 
και την ανίχνευση των φαρμάκων πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων. Αυτό 
περιλαμβάνει ιδίως τις πληροφορίες 
σχετικά με τους διαύλους διανομής.



PE438.139v02-00 10/28 AD\809093EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων πρέπει να τηρούνται. Οι πληροφορίες σχετικά 
με τους διαύλους διανομής των φαρμάκων μπορούν ειδικότερα να χρησιμοποιηθούν για 
εμπορικούς σκοπούς από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας στην αγορά και συνεπώς δεν 
πρέπει να διατίθενται σε αυτούς.

Τροπολογία 8

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(18a) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεργάζονται, με την Ευρωπόλ στους 
τομείς της δικαιοσύνης και της 
αστυνομικής συνεργασίας προκειμένου
μεταξύ άλλων να ενισχυθεί η εφαρμογή 
των υφιστάμενων περιορισμών σχετικά 
με την παράνομη προμήθεια φαρμάκων 
στο Διαδίκτυο.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών και της τεχνολογικής τεχνογνωσίας είναι σημαντική, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η παράνομη προμήθεια φαρμάκων μέσω Διαδικτύου. Μια τέτοια συνεργασία όμως, θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει και την Ευρωπόλ που έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία σε τομείς που 
αφορούν την πάταξη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 (νέο)
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 1 σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 5α μετά το σημείο 5:
«5α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο:
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κάθε φάρμακο που παρουσιάζει σκόπιμη 
ή ηθελημένη παραποίηση:
(α) της ταυτότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας 
του, της επισήμανσης, του ονόματος και 
της σύνθεσης τόσο ως προς τα 
συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των 
εκδόχων και των δραστικών ουσιών, όσο 
και ως προς τη δοσολογία τους·και/ή 
(β) της προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του 
παρασκευαστή, της χώρας παρασκευής, 
της χώρας προέλευσης, του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας στην αγορά·
(γ) του ιστορικού, συμπεριλαμβανομένων 
των καταχωρίσεων και των εγγράφων 
που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της 
αλυσίδας διανομής.
Οι παραβιάσεις ή οι διενέξεις που
αφορούν τις ευρεσιτεχνίες πρέπει να
διαχωρίζονται από τις περιπτώσεις 
παραποιημένων ή ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων. Τα φάρμακα (είτε επώνυμα
είτε γενόσιμα), τα οποία δεν έχουν λάβει 
άδεια εμπορίας σε μια συγκεκριμένη 
χώρα αλλά έχουν άδεια εμπορίας σε 
άλλες, δεν θεωρούνται ψευδεπίγραφα.
Παρτίδες φαρμάκων που δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές, με προβλήματα ποιότητας 
ή που δεν συμμορφώνονται προς την 
απαίτηση των ορθών παρασκευαστικών 
πρακτικών ή των ορθών πρακτικών 
διανομής δεν πρέπει να θεωρούνται 
ψευδεπίγραφα φάρμακα.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
πράξεις κατ'εξουσιοδότηση
επικαιροποιώντας τον ορισμό αυτό βάσει
της τεχνικής και επιστημονικής προόδου 
και/ή των διεθνών συμφωνιών. Οι
πράξεις αυτές που αποσκοπούν να 
τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της εγκρίνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής ασφάλειας και σαφήνειας, το κείμενο της οδηγίας πρέπει να συμπεριλάβει 
ένα ορισμό του "ψευδεπίγραφου φαρμάκου".

Τροπολογία 10

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 2, μετά την παράγραφο 3 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α: 
"3α. Ουδεμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας επηρεάζει το δικαίωμα των 
κρατών μελών να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την πώληση στο Διαδίκτυο 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων’.

Αιτιολόγηση

Η τεράστια πλειοψηφία των κρατών μελών περιορίζουν σήμερα την πώληση μέσω του 
Διαδικτύου φαρμάκων που πωλούνται με συνταγή. Ο περιορισμός αυτός συμβάλλει, μεταξύ 
άλλων, στην ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων των παραποιητών να διαθέσουν παραποιημένα 
φάρμακα στους πολίτες. Προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας, πρέπει να επιτραπεί στους περιορισμούς αυτούς να συνεχίσουν να υπάρχουν.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 2 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 54 στοιχείο ιε) 
αφαιρούνται ή καλύπτονται εν μέρει ή 
πλήρως μόνο εφόσον έχει εξασφαλισθεί η 
ταυτοποίηση, η εξακρίβωση της 
γνησιότητας και η ιχνηλασιμότητα των 
φαρμάκων και εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις :

Αιτιολόγηση
Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας πρέπει να εγγυώνται την ταυτοποίηση, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας και την αδιάλειπτη ιχνηλασιμότητα του φαρμακευτικού προϊόντος από τη μονάδα 
παρασκευής έως τον καταναλωτή. Η ταυτοποίηση, η εξακρίβωση της γνησιότητας και η 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων πρέπει να εξασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση. 

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής 
αναφέρουν σαφώς στην εξωτερική 
συσκευασία εάν έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή 
εν μέρει ή εάν έχουν επικαλυφθεί τα 
αρχικά χαρακτηριστικά ασφάλειας·

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς και οι λοιποί παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να λαμβάνουν σαφή 
ενημέρωση μέσω ετικέτας επί της συσκευασίας σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί και 
αντικατασταθεί τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφάλειας.
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Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
διανομής·

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή των χαρακτηριστικών ασφαλείας για τα φάρμακα χρειάζεται μια προσέγγιση 
με βάση τον κίνδυνο( π.χ.σειρά μονάδας) που θα αποτιμά τον πραγματικό κίνδυνο 
παραποίησης, απάτης ως προς την επιστροφή της δαπάνης και προστιθέμενης αξίας για τον 
ασθενή. Οι αρχές, αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στους κινδύνους των προϊόντων, θα πρέπει 
επίσης να εξετάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού, προκειμένου να υπάρχει μια ρεαλιστική και ισόρροπη αποτίμηση των κινδύνων 
παραποίησης μιας ορισμένης ομάδας προϊόντων. Ο κίνδυνος εισόδου απομιμήσεων φαρμάκων 
στη νόμιμη αλυσίδα διανομής αυξάνει συνήθως ανάλογα με τον αριθμό εκείνων που 
εμπλέκονται στη διανομή μιας ειδικής ομάδας προϊόντων. 

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) τον αριθμό περιπτώσεων παραποίησης
διεθνώς και  ιδίως εντός της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση σε πολλές τρίτες χώρες διαφέρει κατά πολύ από την κατάσταση στην Ευρώπη σε 
ό,τι αφορά την παρακολούθηση και την επιτήρηση από τις αρμόδιες αρχές και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Η προσθήκη φανερών οπτικών χαρακτηριστικών ασφάλειας πρέπει να απαιτείται με βάση την
πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Είναι σημαντικό η χρησιμοποίηση 
εμφανών χαρακτηριστικών ασφαλείας να προσφέρει ευλυγισία στις φαρμακευτικές εταιρείες να 
επιλέγουν μια συγκεκριμένη τεχνολογία η ένα χαρακτηριστικό από μια σειρά διαθέσιμων 
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τεχνολογιών που είναι συγκεντρωμένες σε κατηγορίες ισοδυναμίας ανάλογα με το 
προσφερόμενο επίπεδο προστασίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
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 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
έννομο συμφέρον της προστασίας 
πληροφοριών εμπιστευτικού, από 
εμπορική άποψη, χαρακτήρα και της 
προστασίας των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η
ιδιοκτησία και η εμπιστευτικότητα των
δεδομένων που προκύπτουν από τη
χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας με
σκοπό την κατάδειξη της γνησιότητας 
των φαρμάκων γίνονται σεβαστές.
Ειδικότερα οι πληροφορίες σχετικά με 
τους διαύλους διανομής δεν πρέπει να 
διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς. 

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων πρέπει να τηρούνται. Οι πληροφορίες σχετικά 
με τους διαύλους διανομής των φαρμάκων μπορούν ειδικότερα να χρησιμοποιηθούν για 
εμπορικούς σκοπούς από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας στην αγορά και συνεπώς δεν 
πρέπει να διατίθενται σε αυτούς.

Τροπολογία 17

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

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τουλάχιστον τα εξής:
(α) Την αποδοτικότητα του συστήματος 
ως προς το κόστος για να εξασφαλίζεται 
ότι οιοδήποτε μέτρο εφαρμόζεται 
βασίζεται σε ανάλυση κόστους/οφέλους. 
(β) Το κόστος που αφορά τα μέτρα 
κατανέμεται αναλογικώς σε όλους τους 
παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού και 
λαμβάνει υπόψη την τιμή του σχετικού 
φαρμάκου. 
(γ) Την ανεξαρτησία του συστήματος και 
το έννομο συμφέρον να προστατεύονται 
οι πληροφορίες εμπιστευτικού από 
εμπορική άποψη χαρακτήρα και την 
προστασία των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας 
και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Οι πρόσθετες δαπάνες σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο
τη δυνατότητα συνεχούς ανεφοδιασμού της αγοράς και της προσφοράς χαμηλών τιμών για 
ασθενείς και κυβερνήσεις. Συνεπώς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν
πρέπει να είναι σύμφωνα τουλάχιστον με τις ακόλουθες τρεις αρχές: 

a) Η αποδοτικότητα του συστήματος ως προς το κόστος για να εξασφαλίζεται ότι οποιοδήποτε
μέτρο εφαρμόζεται βασίζεται σε ανάλυση κόστους/οφέλους και ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα
εξασφαλίζει την αδιάλειπτη εφαρμογή του συστήματος χωρίς πρόσθετες και περιττές δαπάνες.

β) Οι δαπάνες που αφορούν τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται αναλογικά σε όλους τους φορείς
της αλυσίδας εφοδιασμού και να συνδέονται με την τιμή των σχετικών φαρμάκων και όχι τον 
όγκο τους.

γ) Η εγγυημένη ανεξαρτησία του συστήματος και το έννομο συμφέρον να προστατεύονται οι 
πληροφορίες εμπιστευτικού από εμπορική άποψη χαρακτήρα και η προστασία των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και προστασία των δεδομένων εμπιστευτικού 
χαρακτήρα που αφορούν τους ασθενείς. 
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Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται 
επίσης στην περίπτωση κατόχου άδειας 
παρασκευής, ο οποίος αφαιρεί ή καλύπτει 
πλήρως ή εν μέρει χαρακτηριστικά 
ασφάλειας που εφαρμόζονται επί 
εθελοντικής βάσεως σε φάρμακα που 
πωλούνται βάσει ιατρικής συνταγής από 
τον αρχικό παρασκευαστή για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 19

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

Text proposed by the Commission Amendment

(4β) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό και τις αρχές των κρατών 
μελών, ξεκινά ενημερωτική εκστρατεία. 
Η εκστρατεία αποσκοπεί να 
ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές 
όσον αφορά τα ισχύοντα μέτρα 
εξακρίβωσης της γνησιότητας, τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας (όπως 
ολογράμματα και σφραγίδες ασφαλείας) 
στη συσκευασία των φαρμάκων καθώς 
και τους κινδύνους που απορρέουν από 
την αγορά ψευδεπίγραφων φαρμάκων. 
Εστιάζεται ιδίως σε παράνομες 
ηλεκτρονικές πηγές που στερούνται 
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αδείας.

Justification

Ο αυξανόμενος αριθμός των ψευδεπίγραφων φαρμάκων καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές 
αγνοούν τους κινδύνους που απορρέουν από την αγορά ψευδεπίγραφων φαρμάκων, ιδίως από 
παράνομες ιστοθέσεις στο Διαδίκτυο. Η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών μπορεί να 
συμβάλει στον εντοπισμό των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αγορά. 

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 85γ

Η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη μέλη 
πιστοποιεί και καταρτίζει μητρώο 
εγκεκριμένων διαδικτυακών φαρμακείων. 
Το μητρώο αυτό είναι ελεύθερα 
προσβάσιμο μέσω μίας δημόσιας βάσεως 
δεδομένων.
Η Επιτροπή εισάγει λογότυπο ποιοτικής 
πιστοποίησης της Ένωσης το οποίο 
εμφαίνεται στις ιστοσελίδες των νομίμων 
διαδικτυακών φαρμακείων. 
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα μη 
εγκεκριμένα διαδικτυακά φαρμακεία δεν 
χρησιμοποιούν το λογότυπο της Ένωσης
και δεν εμπορεύονται φαρμακευτικά 
προϊόντα εντός της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών που αγοράζουν φαρμακευτικά προϊόντα 
από διαδικτυακά φαρμακεία και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διανομής ψευδεπίγραφων
φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου.
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Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 85δ

1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν κατ'εξουσιοδότηση πράξεις 
που περιέχουν μέτρα για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού 
όσον αφορά τους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με την αγορά φαρμάκων 
μέσω του Διαδικτύου, τα οποία 
περιλαμβάνουν: 
- προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στο 
πάνω μέρος της ιστοσελίδας στις μηχανές 
αναζήτησης, σε περίπτωση αναζήτησης 
φαρμάκων στο Διαδίκτυο· 
- ενημερωτικές εκστρατείες σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και 
οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών· 
- παροχή μίας ευκόλως προσβάσιμης 
κατάστασης των εγκεκριμένων 
διαδικτυακών φαρμακείων·
Οι πράξεις αυτές, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, εγκρίνονται με τη διαδικασία στην 
οποία αναφέρεται το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών θα πρέπει να συμμετέχουν σε τέτοιες ευρωπαϊκές 
και εθνικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και των ασθενών σχετικά με 
τα παραποιημένα φάρμακα.

Οι οργανώσεις ασθενών διαθέτουν την εμπειρία που απαιτείται ώστε να προσφέρουν 
ουσιώδεις, ακριβείς και προσβάσιμες πληροφορίες σε κοινότητες που γνωρίζουν καλά. Για 
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παράδειγμα, οι ασθενείς πρέπει να ενθαρρύνονται να γνωρίζουν τα φάρμακά τους – να μπορούν 
να αξιολογούν την ποιότητα και την προέλευσή τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι 
αφορά τον εντοπισμό στοιχείων που θα μπορούσαν να μαρτυρούν τυχόν παραποίηση 
φαρμάκου, ή τη διαπίστωση διαφορών στο ίδιο το φάρμακο ή τη συσκευασία του, και να 
ενθαρρύνονται ώστε με την παραμικρή αμφιβολία να αποφασίζουν να επισκεφθούν κάποιον 
επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Οι ανακοινώσεις πρέπει να τονίζουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία με τις 
υπηρεσίες φαρμάκων και η αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων και φαρμάκων χωρίς 
ιατρική συνταγή να γίνεται από εγκεκριμένες πηγές και όχι εκτός τους συστήματος υγείας μέσω 
αυτοδιάγνωσης και αυτόνομης χορήγησης φαρμάκων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αντανακλούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην ΕΕ όσον αφορά τις αρχές ποιότητας των 
πληροφοριών στους ασθενείς που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του φαρμακευτικού 
φόρουμ.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο της Επιτροπής 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 και ορθών 
πρακτικών διανομής που προβλέπονται 
από την κοινοτική νομοθεσία, η 
πληροφορία αυτή καταχωρίζεται στην 
κοινοτική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6. Η 
πληροφορία αυτή αναφέρει συγκεκριμένα 
τις αρχές, τις κατευθυντήριες γραμμές 
και τους κανόνες που δεν τηρούνται. Οι 
περιπτώσεις εντοπισμού ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στην αγορά της Ένωσης
καταχωρίζονται επίσης στην εν λόγω 
βάση δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στην κοινοτική βάση δεδομένων πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ακριβείς
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Τροπολογία 23

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει την 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
επιβολή των εν λόγω κυρώσεων. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις [να εισαχθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία 18 μήνες μετά
τη δημοσίευση] και ενημερώνουν αμέσως 
την Επιτροπή για τυχόν τροποποιήσεις 
τους.

Με την επιφύλαξη της αρχής της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη ορίζουν 
τους κανόνες για τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται για παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. Οι 
επιβαλλόμενες κυρώσεις που μπορεί να 
είναι και ποινικές λαμβάνουν υπόψη την 
απειλή για τη δημόσια υγεία που 
συνιστούν τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις, είναι
εναρμονισμένες, αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές, και 
καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες 
πράξεις:
(1) την παρασκευή ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων, δραστικών ουσιών, εκδόχων, 
τμημάτων, υλικών και βοηθητικών 
μέσων·
(2) την πώληση ή προσφορά προς 
πώληση, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμεσολάβησης, την παράνομη 
διακίνηση, την αποθεματοποίηση, την 
εισαγωγή και εξαγωγή ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων, δραστικών ουσιών,εκδόχων, 
τμημάτων, υλικών και βοηθητικών 
μέσων·
(3) τη νόθευση ή πλαστογράφηση
εγγράφων·
(4) τη συνέργεια και υποκίνηση σε 
οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες 
παράνομες πράξεις·
(5) την απόπειρα διάπραξης 
οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες 
παράνομες πράξεις.
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Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως 
τις [18 μήνες μετά τη δημοσίευση] και 
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για 
τυχόν τροποποιήσεις τους.

Justification

Η παραποίηση φαρμάκων αποτελεί σοβαρή εγκληματική δραστηριότητα που θέτει σε κίνδυνο 
ανθρώπινες ζωές. Οι κυρώσεις κατά της παραποίησης πρέπει να αντανακλούν το γεγονός αυτό. 
Κατά τον καθορισμό των κανόνων που διέπουν την επιβολή κυρώσεων πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο κίνδυνος που συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία η παραποίηση φαρμακευτικών 
προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι εφαρμοστέες κυρώσεις για την περίπτωση παραποιημένων ή 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων πρέπει να είναι αυστηρότερες από αυτές που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παραποίησης ή απομίμησης προϊόντων ή αγαθών άλλης κατηγορίας.

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118 βα
Η Επιτροπή καταρτίζει δίκτυο μεταξύ 
της Επιτροπής, του Οργανισμού και των 
αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και 
επιδιώκει τη συμμετοχή οργανώσεων 
ασθενών και καταναλωτών για να 
εξασφαλισθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για 
την καταπολέμηση της παραποίησης 
φαρμάκων, περιλαμβανομένων και 
πληροφοριών για τα ισχύοντα συστήματα 
κυρώσεων. 

Αιτιολόγηση

Για την ορθή κατανόηση του φαινομένου της παραποίησης φαρμακευτικών προϊόντων, π.χ. των 
παραγόντων που οδηγούν στην αγορά ψευδεπίγραφων φαρμάκων, και την αποτελεσματική 
δράση για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, είναι σημαντικό να καθιερωθεί 
συνεργασία με τις οργανώσεις ασθενών. Οι οργανώσεις αυτές μπορούν να συμβάλουν στη 
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συλλογή σημαντικών στοιχείων όσον αφορά τη συμπεριφορά των ασθενών, όπως είναι οι λόγοι 
που οδηγούν στην αγορά ψευδεπίγραφων φαρμάκων. 

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 17 α (νέο)
Οδηγία 2001/83/EΚ
Άρθρο 127 γ (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

17α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 127γ

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 και στη 
συνέχεια κάθε δύο έτη, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις 
συνέπειες των μέτρων  που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία και την ανάγκη για 
περαιτέρω εναρμόνιση. Για το σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί ειδικότερα 
κατά πόσον απαιτούνται ειδικά μέτρα 
εναρμόνισης όσον αφορά τις πωλήσεις 
φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή και τις 
πωλήσεις των προϊόντων αυτών μέσω 
Διαδικτύου. Επιπλέον, αξιολογούνται τα 
σημεία εισόδου ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στην αγορά καθώς και οι 
κίνδυνοι από την πώληση φαρμάκων 
χωρίς ιατρική συνταγή. Εάν χρειάζεται, η 
έκθεση συνοδεύεται από νομοθετικές 
προτάσεις. Ενδεχομένως, προτείνει 
νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο την 
υπαγωγή της πώλησης φαρμάκων χωρίς 
ιατρική συνταγή στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η πλειοψηφία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων εισέρχεται στην αγορά μέσω παράνομων 
ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ασφαλούς αγοράς 
φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου και χωρίς ιατρική συνταγή. Εξάλλου δεν υπάρχουν επαρκή 
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στοιχεία όσον αφορά τον τόπο και το χρόνο πιθανής εισόδου των ψευδεπίγραφων φαρμάκων 
στη νόμιμη αλυσίδα διανομής.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 –εδάφιο 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) τις αναγκαίες διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 1, παράγραφος 
9 της παρούσας οδηγίας, στο βαθμό που 
σχετίζεται με το άρθρο 54α, παράγραφος 
5, και με τα άρθρα 54α, παράγραφος 2, 
και 54α, παράγραφος 3, εφόσον 
αναφέρονται στο άρθρο 54α, παράγραφος 
5 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία 
από την [να εισαχθεί η ημερομηνία 6
μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας]·

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς από τα 
παραποιημένα φάρμακα, πριν από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, απαιτείται επειγόντως η 
καθιέρωση προσωρινών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών  Αυτά τα 
προσωρινά μέτρα πρέπει να προβλέπουν μεταξύ άλλων την απαίτηση ότι οι κάτοχοι άδειας 
παρασκευής (συμπεριλαμβανομένων όσων προβαίνουν σε νέα συσκευασία) οι οποίοι αφαιρούν 
ή επικαλύπτουν εμφανή χαρακτηριστικά ασφάλειας που είχαν αναγραφεί επί εθελοντικής 
βάσεως από τον πρώτο παρασκευαστή οφείλουν να τα αντικαθιστούν με ισοδύναμα εμφανή 
χαρακτηριστικά ασφάλειας και να φέρουν απόλυτη ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία, 
συνεπεία ενεργειών τους, ψευδεπίγραφα φάρμακα εισέρχονται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

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

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς από τα 
παραποιημένα φάρμακα, πριν από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, απαιτείται επειγόντως η 
καθιέρωση προσωρινών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών  Αυτά τα 
προσωρινά μέτρα πρέπει να προβλέπουν μεταξύ άλλων την απαίτηση ότι οι κάτοχοι άδειας 
παρασκευής (συμπεριλαμβανομένων όσων προβαίνουν σε νέα συσκευασία) οι οποίοι αφαιρούν 
ή επικαλύπτουν εμφανή χαρακτηριστικά ασφάλειας που είχαν αναγραφεί επί εθελοντικής 
βάσεως από τον πρώτο παρασκευαστή οφείλουν να τα αντικαθιστούν με ισοδύναμα εμφανή 
χαρακτηριστικά ασφάλειας και να φέρουν απόλυτη ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία, 
συνεπεία ενεργειών τους, ψευδεπίγραφα φάρμακα εισέρχονται στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 –εδάφιο 3 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βa) τις αναγκαίες διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 1, παράγραφος 
9 της παρούσας οδηγίας, εφόσον δεν 
σχετίζεται με το άρθρο 54α, παράγραφος 
5, και με τα άρθρα 54α, παράγραφος 2, 
και 54α, παράγραφος 3, στον βαθμό που 
αναφέρονται στο άρθρο 54α, παράγραφος 
5 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως 
τροποποιείται από την παρούσα οδηγία 
από την [να εισαχθεί η ημερομηνία 48 
μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας]·

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς από τα 
παραποιημένα φάρμακα, πριν από τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, απαιτείται επειγόντως η 
καθιέρωση προσωρινών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών  Αυτά τα 
προσωρινά μέτρα πρέπει να προβλέπουν μεταξύ άλλων την απαίτηση ότι οι κάτοχοι άδειας 
παρασκευής (συμπεριλαμβανομένων όσων προβαίνουν σε νέα συσκευασία) οι οποίοι αφαιρούν 
ή επικαλύπτουν εμφανή χαρακτηριστικά ασφάλειας που είχαν αναγραφεί επί εθελοντικής 
βάσεως από τον πρώτο παρασκευαστή οφείλουν να τα αντικαθιστούν με ισοδύναμα εμφανή 
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χαρακτηριστικά ασφάλειας και να φέρουν απόλυτη ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία, 
συνεπεία ενεργειών τους, ψευδεπίγραφα φάρμακα εισέρχονται στην αλυσίδα εφοδιασμού. 
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