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Τροπολογία 11
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Από την εμπειρία που έχει αντληθεί 
στο παρελθόν προκύπτει ότι τα εν λόγω 
φάρμακα δεν διακινούνται μόνο μέσω 
παράνομων διαύλων αλλά περιέρχονται 
στους ασθενείς και μέσω της νόμιμης 
αλυσίδας εφοδιασμού. Το γεγονός αυτό
συνιστά ιδιαίτερη απειλή για την υγεία του 
ανθρώπου και μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια της 
εμπιστοσύνης του ασθενούς στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού. Οι κανόνες της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ θα πρέπει να 
τροποποιηθούν ώστε να ανταποκρίνονται 
σε αυτή την εντεινόμενη απειλή.

(3) Από την εμπειρία που έχει αντληθεί 
στο παρελθόν προκύπτει ότι τα εν λόγω 
φάρμακα δεν διακινούνται μόνο μέσω 
παράνομων διαύλων αλλά περιέρχονται 
στους ασθενείς και μέσω της νόμιμης 
αλυσίδας εφοδιασμού. Το γεγονός αυτό 
συνιστά ιδιαίτερη απειλή για την υγεία του 
ανθρώπου και μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια της 
εμπιστοσύνης του ασθενούς στη νόμιμη 
αλυσίδα εφοδιασμού. Όλα αυτά 
οφείλονται στην ελλιπή επιβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
στην ΕΕ. Σε όλους τους τομείς της
εσωτερικής αγοράς απαιτείται 
βελτιωμένη εφαρμογή των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό να 
προλαμβάνεται γενικώς η παραποίηση 
και, ειδικότερα, η παρασκευή 
παραποιημένων φαρμάκων. Οι κανόνες 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ θα πρέπει να 
τροποποιηθούν ώστε να ανταποκρίνονται 
σε αυτή την εντεινόμενη απειλή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο λόγος για τον οποίο τα παραποιημένα φάρμακα εισέρχονται στις νόμιμες διαύλους 
εφοδιασμού είναι ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εφαρμόζονται επαρκώς στην 
ΕΕ. Υπάρχει συνεπώς επείγουσα ανάγκη να προστατευτούν τα δικαιώματα αυτά όχι μόνο για 
την πρόληψη της παρασκευής και της πώλησης παραποιημένων φαρμάκων αλλά και για την 
εξάλειψη κάθε μορφής παραποίησης. 
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Τροπολογία 12
Pablo Arias Echeverría

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και 
τις αρχές των κρατών μελών, πρέπει να 
δρομολογήσει μια εκστρατεία 
ενημέρωσης των καταναλωτών για τα 
ισχύοντα μέτρα εξακρίβωσης της 
γνησιότητας, τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας (όπως είναι οι σφραγίδες 
ασφαλείας) στη συσκευασία των 
φαρμάκων καθώς και για τους κινδύνους 
που απορρέουν από την αγορά 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Ειδικότερα, 
η εκστρατεία πρέπει να ευαισθητοποιήσει 
τους καταναλωτές σχετικά με τους 
κινδύνους που απορρέουν από την αγορά 
φαρμάκων μέσω παρανόμων και 
στερουμένων αδείας πηγών στο 
Διαδίκτυο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό των 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αγορά. Πρέπει ωστόσο να γίνεται διάκριση μεταξύ των ορατών 
και των αόρατων χαρακτηριστικών. Δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται όλα τα δεδομένα αφ’ 
ης στιγμής οι δράστες παραποίησης ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες. Τα 
αόρατα χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αξιολογηθούν με γυμνό μάτι. Τα χαρακτηριστικά με 
ολογράμματα έχουν επαλειφθεί δεδομένου ότι μπορούν να αντιγραφούν γρήγορα και εύκολα και 
συνεπώς προσφέρουν μικρή προστασία.
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Τροπολογία 13
Regina Bastos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι, όταν 
ο καταναλωτής αγοράζει φάρμακα μέσω 
του Διαδικτύου, δεν μπορεί πάντοτε να 
εξακριβώσει τη γνησιότητα της πηγής. Η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Αξιολόγησης των 
Φαρμάκων (EMA) 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 
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.

Or. pt

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 όταν 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.
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Τροπολογία 14
Regina Bastos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Μετά την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
και τις αρχές των κρατών μελών, 
δρομολογούν 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.

Or. pt

Αιτιολόγηση

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 15
Regina Bastos

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Κάθε δύο έτη η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει περιεκτική αξιολόγηση της 
κατάστασης σχετικά με τα φαρμακευτικά 
παρασκευάσματα που δεν υπόκεινται σε 
ιατρική συνταγή (φάρμακα "ελεύθερης 
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διάθεσης" - OTCs), εξετάζοντας 
ιδιαίτερα το ζήτημα εάν και υπό ποία 
μορφή τα φάρμακα αυτά θα πρέπει να 
περιληφθούν στο πεδίο της παρούσας 
οδηγίας.

Or. pt

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 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 16
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Οι Ευρωπαίοι πολίτες 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 
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.

Or. en

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 
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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 ανησυχία να αποφασίζουν να επισκεφθούν 
κάποιον επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Τροπολογία 17
Regina Bastos

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

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

Or. pt

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.
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Τροπολογία 18
Regina Bastos

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 
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. Τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας (πλην του αριθμού σειράς) 
πρέπει να ομαδοποιούνται σε κατηγορίες 
επί τη βάσει της ισοδυναμίας και, σε 
γενικές γραμμές, οι κάτοχοι άδειας 
παρασκευής πρέπει να υιοθετούν ένα ή 
περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που 
θα χρησιμοποιούνται για μία 
συγκεκριμένη κατηγορία. Τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας θα 
θεωρούνται ισοδύναμα όταν εγγυώνται το 
ίδιο επίπεδο ασφαλείας σε ό,τι αφορά την 
εξακρίβωση της γνησιότητας, την 
απουσία αλλοίωσης και, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, την ταυτοποίηση, καθώς και 
όταν παρουσιάζουν το ίδιο επίπεδο 
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τεχνικών δυσκολιών όσον αφορά την 
αναπαραγωγή του φαρμάκου.

Or. en

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 19
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος

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 λαμβάνονται 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. Όταν 
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας για τα φάρμακα πρέπει να 
λαμβάνονται 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.
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επιδιώκεται.

Or. el

Αιτιολόγηση

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Τροπολογία 20
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Τα κράτη μέλη συνεργαζόμενα με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να είναι 
ελεύθερα να καθορίσουν τις ιδιαίτερες 
πτυχές της γνησιότητας φαρμάκων τις 
οποίες κρίνουν καταλληλότερες για το 
σύστημα διανομής φαρμάκων τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που θεσπίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία απαιτεί να προστεθούν χαρακτηριστικά ασφαλείας στις φαρμακευτικές 
συσκευασίες, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα εξακρίβωσης της γνησιότητας των φαρμάκων από 
χονδρεμπόρους και φαρμακοποιούς. Αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας ελέγχου 
γνησιότητας θα πρέπει να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
συστήματος διανομής φαρμάκων σε κάθε κράτος. Σχετικές εθνικές πρωτοβουλίες που έχουν 
ήδη υλοποιηθεί, ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές.
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Τροπολογία 21
Ashley Fox

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με 
τους ενδιαφερομένους φορείς, πρέπει να 
μπορούν ελεύθερα να προσδιορίζουν τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της 
εξακρίβωσης της γνησιότητας των 
φαρμάκων που πιστεύουν ότι είναι τα 
καταλληλότερα για το σύστημα διανομής 
φαρμάκων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που 
εγκρίνονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία απαιτεί την προσθήκη χαρακτηριστικών ασφάλειας στις συσκευασίες των 
φαρμάκων, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εξακρίβωση της γνησιότητας των φαρμάκων από 
χονδρεμπόρους και φαρμακοποιούς. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της διαδικασίας 
εξακρίβωσης της γνησιότητας θα πρέπει να προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του συστήματος διανομής φαρμάκων κάθε κράτους. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι 
εθνικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή βρίσκονται στη διαδικασία της εφαρμογής.

Τροπολογία 22
Ashley Fox

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Προκειμένου να προσφέρεται στους 
ασθενείς έγκαιρη προστασία από τους 
κινδύνους των ψευδεπίγραφων 
φαρμακευτικών προϊόντων, ο κάτοχος 
άδειας παρασκευής που αφαιρεί εν όλω ή 
εν μέρει ή που επικαλύπτει τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που 
εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση θα 
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πρέπει να καλείται να αντικαταστήσει 
αυτά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας με 
ισοδύναμα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή αμέσως 
μόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα οδηγία. 

Or. en

Τροπολογία 23
Barbara Weiler

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 
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.

(8) Κάθε φορέας που δραστηριοποιείται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού και επισημαίνει 
ή συσκευάζει φάρμακα, ή επιφέρει 
αλλαγές στην επισήμανση ή τη 
συσκευασία φαρμάκων, πρέπει να 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. Οι αυστηρές αυτές 
προϋποθέσεις παρέχουν ικανοποιητικές 
εγγυήσεις κατά της εισόδου 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και επίσης αντικατοπτρίζουν 
το αυστηρό καθήκον μέριμνας που έχουν 
οι κάτοχοι άδειας παρασκευής φαρμάκων 
έναντι του αρχικού παρασκευαστή και ο 
κάτοχος άδειας εμπορίας έναντι των 
καταναλωτών των προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 24
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Προκειμένου να προσφέρεται στους 
ασθενείς έγκαιρη προστασία από τους 
κινδύνους των ψευδεπίγραφων 
φαρμακευτικών προϊόντων, ο κάτοχος 
άδειας παρασκευής που αφαιρεί εν όλω ή 
εν μέρει ή που επικαλύπτει τα 
χαρακτηριστικά ασφάλειας που 
εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση θα 
πρέπει να καλείται να αντικαταστήσει 
αυτά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας με 
ισοδύναμα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εγγυώνται την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή αμέσως 
μόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 25
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα 
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εμφανίζονται στη συσκευασία 
φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή και να εγκρίνει λεπτομερείς 
κανόνες για φάρμακα που εισέρχονται 

(17) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα 
όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
που θα εμφανίζονται στη συσκευασία 
φαρμάκων και να εγκρίνει λεπτομερείς 
κανόνες για φάρμακα που εισέρχονται 
χωρίς να τίθενται σε κυκλοφορία στην 
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χωρίς να τίθενται σε κυκλοφορία στην 
αγορά. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και 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 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

αγορά. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και 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 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Or. el

Αιτιολόγηση

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Τροπολογία 26
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
συνεργάζονται, μεταξύ άλλων, με την 
Ευρωπόλ προκειμένου να ενισχυθεί η 
εφαρμογή των υφιστάμενων περιορισμών 
σχετικά με την παράνομη προμήθεια 
φαρμάκων στο Διαδίκτυο.

Or. el

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 
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αφορούν την πάταξη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 27
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους 
τομείς δικαιοσύνης και αστυνομίας μέσω 
της Ευρωπόλ με σκοπό να επιβληθούν οι 
υφιστάμενοι περιορισμοί στην παράνομη 
προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων 
μέσω του Διαδικτύου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σημαντικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της 
παράνομης προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, περιλαμβανομένης 
και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τεχνολογικό τομέα. Μία τέτοια 
συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει και την Ευρωπόλ η οποία έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη 
εμπειρία σε τομείς που αφορούν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 28
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17α μετά το σημείο 2:
"2α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο: οιοδήποτε
φαρμακευτικό προϊόν, συστατικό, έκδοχο 
ή συστατικό του το οποίο έχει σκοπίμως 
και/ή δολίως παραποιηθεί σε ό,τι αφορά: 
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(α) την ταυτότητά του, περιλαμβανομένης 
της συσκευασίας και της επισήμανσής 
του, το όνομα, τη σύνθεση όσον αφορά 
οιοδήποτε από τα συστατικά του, και τη 
δοσολογία του και/ή 
(β) την προέλευσή του, περιλαμβανομένου 
του παρασκευαστή, την χώρα 
παρασκευής, την χώρα προέλευσης, τον 
κάτοχο της άδειας εμπορίας· και/ή 
(γ) την ιστορία του, περιλαμβανομένων 
των καταχωρίσεων και των εγγράφων 
σχετικά με τους διαύλους διανομής.
Ο ορισμός αυτός ισχύει με την επιφύλαξη 
της νομοθεσίας περί των δικαιωμάτων 
πνευματικής και βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας."

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 29
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17α μετά το σημείο 2:
"2a." Ψευδεπίγραφο φάρμακο 
Οιοδήποτε φαρμακευτικό προϊόν με 
ψευδή παράσταση (1) της ταυτότητάς 
του (2) και/ή της προέλευσής του (3).
Ο ορισμός αυτός καλύπτει το προϊόν, το 
περίβλημά του και άλλες πληροφορίες 
σχετικά με τη συσκευασία ή την 
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επισήμανσή του.
Ένα ψευδεπίγραφο φάρμακο μπορεί να 
είναι είτε επώνυμο είτε γενόσημο. Ένα 
ψευδεπίγραφο φάρμακο μπορεί να 
περιλαμβάνει προϊόντα με τα σωστά 
συστατικά/ουσίες (4), με λανθασμένα 
συστατικά/ουσίες, χωρίς δραστικές 
ουσίες, με εσφαλμένες ποσότητες 
δραστικών ουσιών, ή με πλαστή 
συσκευασία.
Οι παραβιάσεις ή οι διαφορές που 
αφορούν τις ευρεσιτεχνίες πρέπει να 
διαχωρίζονται από τις περιπτώσεις 
παραποιημένων ή ψευδεπίγραφων 
φαρμακευτικών προϊόντων. Τα φάρμακα 
(είτε επώνυμα είτε γενόσημα) τα οποία 
δεν έχουν λάβει άδεια εμπορίας σε μία 
συγκεκριμένη χώρα αλλά έχουν άδεια 
εμπορίας σε άλλες, δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ψευδεπίγραφα.
Παρτίδες φαρμακευτικών προϊόντων 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.
Σημειώσεις:
(1) Η παραποίηση φαρμάκων είναι 
παραπλανητική και εσκεμμένη. Η 
εγκληματική πρόθεση και/ή η αμέλεια 
αποτελούν παράγοντες οι οποίες κατά τη 
νομική διαδικασία πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη με σκοπό την επιβολή κυρώσεων.
(2) Περιλαμβάνει κάθε παραπλανητική 
δήλωση σε σχέση με το όνομα, τη 
σύνθεση, τη δοσολογία ή άλλα στοιχεία.
(3) Περιλαμβάνει επίσης κάθε 
παραπλανητική δήλωση σε σχέση με τον 
παρασκευαστή, την χώρα παραγωγής, 
την χώρα προέλευσης, τ ον κάτοχο της 
άδειας εμπορίας ή την αλυσίδα διανομής. 
(4) Αναφέρεται σε όλα τα συστατικά ενός 
φαρμακευτικού προϊόντος."

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας σαφής ορισμός των ψευδεπίγραφων φαρμακευτικών προϊόντων για να 
επικεντρωθούν ρητά οι ενέργειες καταπολέμησης της παραποίησης φαρμάκων στην πηγή του 
προβλήματος και να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις ανάμεσα στα ψευδεπίγραφα, 
παραποιημένα φάρμακα και τις διαφορές που αφορούν τις ευρεσιτεχνίες ή τα προϊόντα που δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές.

Τροπολογία 30
Regina Bastos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέα)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17α μετά το σημείο 5:
"5a. Ψευδεπίγραφο φάρμακο:
Κάθε φάρμακο που έχει παραποιηθεί εκ 
προθέσεως ή σκοπίμως σε σχέση με:
(α) την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της συσκευασίας του, την επισήμανση, το 
όνομα και τη σύνθεση τόσο ως προς τα 
συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των 
εκδόχων και των δραστικών ουσιών, όσο 
και ως προς τη δοσολογία τους· και/ή
(β) την προέλευση, συμπεριλαμβανομένου 
του παρασκευαστή, την χώρα 
παρασκευής, την χώρα προέλευσης και 
τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στην 
αγορά· και/ή
(γ) το ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων 
των καταχωρίσεων και των εγγράφων 
που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της 
αλυσίδας διανομής.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
ενημερώνει τον ορισμό αυτό με βάση την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και/ή 
τις διεθνείς συμφωνίες."

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας και ασφάλειας του δικαίου ο ορισμός του ‘ψευδεπίγραφου φαρμάκου’ 
πρέπει να εισαχθεί στο κείμενο της οδηγίας.

Τροπολογία 31
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέα)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 17α μετά το σημείο 5:
"5a. Ψευδεπίγραφο φάρμακο:
κάθε φάρμακο που παρουσιάζει σκόπιμη 
παραποίηση σε σχέση με:
(α) την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης 
της συσκευασίας του, την επισήμανση, το 
όνομα και τη σύνθεση τόσο ως προς τα 
συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των 
εκδόχων και των δραστικών ουσιών, όσο 
και ως προς τη δοσολογία τους· 
(β) την προέλευση, συμπεριλαμβανομένου 
του παρασκευαστή, την χώρα 
παρασκευής, την χώρα προέλευσης ή τον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στην 
αγορά· 
(γ) το ιστορικό, συμπεριλαμβανομένων 
των καταχωρίσεων ή των εγγράφων που 
επιτρέπουν την ταυτοποίηση της 
αλυσίδας διανομής. 
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό και τις αρχές των κρατών 
μελών, ενημερώνει τον παρόντα ορισμό 
βάσει της τεχνικής και επιστημονικής 
προόδου και των διεθνών συμφωνιών. 
Ο παρών ορισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη της νομοθεσίας περί των 
δικαιωμάτων πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
Ο ορισμός αυτός δεν καλύπτει τα 
σφάλματα παρασκευής.’
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 32
Ashley Fox

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

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.
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Τροπολογία 33
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 - στοιχείο 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. Τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι 
υποχρεωτικά για όλα τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται σε περιοριστική 
κατάσταση φαρμακευτικών προϊόντων 
την οποία σχεδίασαν και ανέπτυξαν από 
κοινού η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
περιλαμβανομένων και ενώσεων των 
ασθενών.’

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του κινδύνου για κάθε φαρμακευτικό προϊόν χωριστά απαιτεί εξαιρετικά 
δαπανηρές τεχνολογικές λύσεις που ενδέχεται να έχουν στη συνέχεια επίπτωση στην τιμή του 
προϊόντος με συνεπαγόμενο κίνδυνο την παραποίησή του. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να 
καταρτισθεί περιοριστικός κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας. 

Τροπολογία 34
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 - στοιχείο ιε)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.»

τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, άλλων 
από τα ραδιοφάρμακα.»

Or. el

Αιτιολόγηση

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Τροπολογία 35
Barbara Weiler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) να διατηρούν το επιπρόσθετο κόστος 
σε όσο γίνεται χαμηλότερα επίπεδα και να 
κατανέμεται σε ολόκληρη την αλυσίδα 
διανομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση του επιπρόσθετου κόστους σε όσο γίνεται χαμηλότερα επίπεδα αρκεί για να 
εξασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε πολύ ακριβά φάρμακα. Είναι σημαντικό να 
εξασφαλίζεται ότι οι ασθενείς δεν θα επωμίζονται τελικά το κόστος των προτεινόμενων νέων 
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μέτρων ασφαλείας και ότι αυτό κατανέμεται σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής ανάμεσα στη 
βιομηχανία, τους διανομείς χονδρικής και τους παρασκευαστές των δραστικών φαρμακευτικών 
ουσιών.

Τροπολογία 36
Barbara Weiler

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 37
Regina Bastos

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

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 εάν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις και εφόσον έχει 
εξασφαλισθεί η ταυτοποίηση, η 
εξακρίβωση της γνησιότητας και η 



AM\804410EL.doc 25/40 PE439.069 v01-00

EL

ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων:

Or. pt

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 38
Pablo Arias Echeverría

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

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 εάν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις και εφόσον έχει διαπιστωθεί 
κατά τρόπο μοναδικό η ταυτοποίηση, η 
εξακρίβωση της γνησιότητας και η 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους απόλυτης σαφήνειας, οι μόνοι τύποι χαρακτηριστικών ασφαλείας που επιτρέπουν 
την εξακρίβωση της γνησιότητας και την ιχνηλασιμότητα των μεμονωμένων συσκευασιών είναι 
αυτοί που προσδιορίζουν κατά τρόπο μοναδικό την ταυτότητα της συσκευασίας.

Τροπολογία 39
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α - παράγραφος 2 - στοιχείο β) - εδάφιο 1α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας 
θεωρούνται ισοδύναμα όταν προσφέρουν 
το ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας 
κατά την ταυτοποίηση, την εξακρίβωση 
της γνησιότητας, την ιχνηλασιμότητα και 
την απουσία αλλοίωσης καθώς και το 
ίδιο επίπεδο τεχνικών δυσκολιών όσον 
αφορά την αναπαραγωγή του φαρμάκου. 
Όταν αφαιρείται, αντικαθίσταται ή 
καλύπτεται το χαρακτηριστικό 
ασφάλειας, η προϋπόθεση αυτή ισχύει 
επίσης για το νέο χαρακτηριστικό 
ασφάλειας, εκτός εάν το πρωτογενές 
χαρακτηριστικό ασφάλειας είναι μη 
εμφανές και δεν είναι επομένως δυνατή η 
αναγνώρισή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι κατά την παράλληλη εμπορία θα μπορεί πράγματι να εφαρμόζονται 
ισοδύναμα χαρακτηριστικά ασφάλειας κατά τη διαδικασία νέας συσκευασίας, πρέπει η παρούσα 
οδηγία να θεσπίσει τις διάφορες κατηγορίες ισοδύναμων χαρακτηριστικών ασφάλειας σύμφωνα 
με συγκεκριμένα κριτήρια, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα μη εμφανή χαρακτηριστικά 
ασφάλειας δεν μπορεί να επαληθεύονται χωρίς εκ των προτέρων πληροφόρηση.

Τροπολογία 40
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 54 
στοιχείο ιε) και την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 
Ωστόσο, η Επιτροπή, πριν προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα σύμφωνα με το 
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στοιχείο (ιε) του άρθρου 54, θα πρέπει να 
προβεί σε δημόσια εκτίμηση των 
επιπτώσεων ως προς το κόστος και τα 
οφέλη των υφιστάμενων 
χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς και 
σε διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη 
που συμμετέχουν στην εφαρμογή και 
στην χρήση των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Τροπολογία 41
Ashley Fox

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 54 
στοιχείο ιε) και την εφαρμογή των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 
Προτού προταθεί συγκεκριμένο μέτρο 
δυνάμει του άρθρου 54 στοιχείο ιε), η 
Επιτροπή προβαίνει σε δημόσια 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του 
κόστους/ωφέλειας των υφισταμένων 
χαρακτηριστικών ασφαλείας και 
διαβουλεύεται με όλους τους 
ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στην 
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εφαρμογή και χρήση τέτοιων 
χαρακτηριστικών ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 42
Barbara Weiler

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group.
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Τροπολογία 43
Regina Bastos

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, 
ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pt

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.

Τροπολογία 44
Regina Bastos

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54α – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο ε) –εδάφιο 1α) (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 θα θεωρούνται ισοδύναμα για 
τους σκοπούς της παραγράφου 2(β) του 
παρόντος άρθρου. Οι κάτοχοι άδειας 
παρασκευής έχουν τη διακριτική ευχέρεια 
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της επιλογής του ειδικού 
χαρακτηριστικού ή των ειδικών 
χαρακτηριστικών που θα 
χρησιμοποιηθούν σε μία κατηγορία, εκτός 
εάν η Επιτροπή διευκρινίσει λόγους για 
την απαίτηση να χρησιμοποιηθεί κάποιο 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Τροπολογία 45
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος

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

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 
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των φαρμακευτικών προϊόντων γίνονται 
σεβαστές.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η χρήση των χαρακτηριστικών ασφαλείας με σκοπό την απόδειξη της γνησιότητας του 
φαρμάκου, παράγει δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι προσωπικά και εμπορικά ευαίσθητα. Τα 
δικαιώματα της ιδιοκτησίας σε τέτοιου είδους δεδομένα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. 
Δεδομένα σχετικά με προσωπική κατανάλωση φαρμάκων θα πρέπει να υποβάλλονται σε νόμους 
σχετικής προστασίας δεδομένων και εθνικούς κανόνες ηθικής σε ό, τι αφορά το επαγγελματικό 
απόρρητο.

Τροπολογία 46
Ashley Fox

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 εγγυώνται τον σεβασμό 
της ιδιοκτησίας και της 
εμπιστευτικότητας των δεδομένων που 
παράγονται από τη χρήση 
χαρακτηριστικών ασφάλειας για την 
εξακρίβωση της γνησιότητας 
φαρμακευτικών προϊόντων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 47
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
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based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

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

γ) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Τροπολογία 48
Ashley Fox

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 φαρμακευτικά 
προϊόντα που πωλούνται βάσει ιατρικής 
συνταγής από τον αρχικό παρασκευαστή 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 49
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 85 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 85γ

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 50
Barbara Weiler

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 
λαμβάνουν μέτρα για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού 
όσον αφορά τους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με την αγορά φαρμάκων 
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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·
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, εγκρίνονται με τη διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. 

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.
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Τροπολογία 51
Antonyia Parvanova

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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.

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 
κυρώσεις που επιβάλλονται πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο που 
συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία η 
παραποίηση φαρμακευτικών προϊόντων.
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να 
είναι εναρμονισμένες, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 52
Barbara Weiler

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. 

Or. en

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 
συλλογή σημαντικών στοιχείων όσον αφορά τη συμπεριφορά των ασθενών, όπως είναι οι λόγοι 
που οδηγούν στην αγορά παραποιημένων φαρμάκων. 

Τροπολογία 53
Ashley Fox

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, στο βαθμό που σχετίζεται με το άρθρο 
54α, παράγραφος 5, και τα άρθρα 54α,
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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 48 μήνες μετά τη 
δημοσίευση]·

Or. en

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 54
Ashley Fox

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 
δημοσίευση].

(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 
δημοσίευση].

Or. en

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 
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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 55
Ashley Fox

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, εφόσον δεν σχετίζεται με το άρθρο 54α, 
παράγραφος 5, και 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]·

Or. en

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. 
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Τροπολογία 56
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να περιορίζουν ή να 
απαγορεύουν την πώληση των 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω 
Διαδικτύου.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών περιορίζουν την πώληση των 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου. Τέτοιος περιορισμός στοχεύει στην 
ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων των παραχαρακτών πλαστών φαρμάκων για διάθεσή τους 
στο ευρύ κοινό. Προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, θα πρέπει να επιτραπεί η διατήρηση των υφιστάμενων περιορισμών.


