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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η είσοδος ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεί απειλή για
ολόκληρο το ευρωπαϊκό φαρμακευτικό σύστημα, διότι υπονομεύει τη βεβαιότητα των
πολιτών για την ποιότητα των φαρμάκων που βρίσκονται στα φαρμακεία και στους άλλους
χώρους νόμιμης διανομής.

Η ύπαρξη ψευδεπίγραφων φαρμάκων σημειώνει μεγάλη αύξηση σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΠΟΥ, το 1% των φαρμάκων που πωλούνται σήμερα στο
ευρωπαϊκό κοινό από τη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού είναι ψευδεπίγραφα. Τούτο σημαίνει
ότι τα ψευδεπίγραφα φάρμακα μπορούν να περιέχουν συστατικά που δεν ανταποκρίνονται
στα πρότυπα, εσφαλμένα συστατικά, κανένα συστατικό ή συστατικά σε ακατάλληλη
δοσολογία, συμπεριλαμβανομένων των δραστικών ουσιών.

Μολονότι στην Ευρώπη το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη περιορισμένο σε σχέση με άλλες
περιοχές του κόσμου, ιδίως στην Αφρική, από ορισμένα στοιχεία προκύπτει το συμπέρασμα
ότι χρειάζεται επείγουσα και αυστηρή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα πρώτο στοιχείο ανησυχίας είναι ότι τα χαρακτηριστικά του κινδύνου έχουν αλλάξει: ενώ
στο παρελθόν αντικείμενο παραποίησης ήταν κυρίως τα λεγόμενα φάρμακα "τρόπου ζωής",
σήμερα έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ψευδεπίγραφα καινοτόμα και ζωτικά φάρμακα.

Δεύτερον, το φαινόμενο έχει ήδη προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Η Επιτροπή
υπολογίζει σε 1,5 εκατομμύριο τις ψευδεπίγραφες συσκευασίες που πωλούνται ετησίως στην
Ευρώπη από τη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η
ποσότητα των φαρμάκων αυτών σημειώνει ετήσια αύξηση 10 έως 20% κατά μέσο όρο. Με
ένα ποσοστό αύξησης της τάξης του 10%, ο αριθμός των συσκευασιών ψευδεπίγραφων
φαρμάκων που διακινούνται στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού θα ανέλθει σε 42 εκατομμύρια
το 2020. Με βάση άλλους, πιο απαισιόδοξους υπολογισμούς, το ποσοστό αύξησης είναι 30%,
γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός θα ανέλθει ούτε λίγο ούτε πολύ στα 192 εκατομμύρια
συσκευασίες.

Ως κοινοβουλευτική επιτροπή αρμόδια για τη βιομηχανία και την έρευνα δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε τη σοβαρή απειλή που συνιστά το φαινόμενο αυτό όχι μόνο για τη δημόσια
υγεία, αλλά και για έναν από τους πιο βασικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην
Ευρώπη, η φαρμακοβιομηχανία απαρτίζεται από περίπου 3.700 εταιρείες, 634.000
εργαζομένους με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 170 δισεκατομμύρια. Ο τομέας
αποτελείται κατά 40% από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 1.500
περίπου. Συνολικά, ο τομέας επενδύει ετησίως περισσότερα από 26 δισ. ευρώ σε έρευνα και
ανάπτυξη, ήτοι 17% των ευρωπαϊκών δαπανών. Κατά συνέπεια, έχει σημασία να
αναχαιτισθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από εξωτερικούς παρασκευαστές που εισάγουν στην
ευρωπαϊκή αγορά δραστικές φαρμακευτικές ουσίες χωρίς να υφίσταται πραγματικός έλεγχος
όσον αφορά την τήρηση των ορθών πρακτικών παρασκευής. Με αυτό τον τρόπο θα
προστατευθεί και η υγεία των πολιτών.

Μολονότι η Επιτροπή αποδέχτηκε και ενσωμάτωσε, με την ανά χείρας πρόταση, τις
ανησυχίες που είχε διατυπώσει το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στη γραπτή δήλωση αριθ. 61 του
2006 σχετικά με τις "δραστικές φαρμακευτικές ουσίες", εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία
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που χρήζουν διευκρίνισης και ενίσχυσης.

Πρώτον, κρίνεται σημαντικό να υπάρχει ένας σαφής και μονοσήμαντος ορισμός όχι μόνο του
αντικειμένου της πρότασης – ήτοι "ψευδεπίγραφο φάρμακο" – αλλά και όλων των
παραγόντων της αλυσίδας διανομής, όπως είναι οι έμποροι και οι πράκτορες, οι οποίοι πρέπει
να λειτουργούν με άδεια, τηρώντας ένα καθεστώς ορθών πρακτικών κατά τον ίδιο τρόπο με
τους παραγωγούς και τους διανομείς. Αυτό ισχύει και για τους παράλληλους εμπόρους που
πρέπει να υπόκεινται σε σαφείς υποχρεώσεις και αυστηρούς ελέγχους.

Φαίνεται ότι απαραίτητο δεν είναι μόνο να ενισχυθεί και να γενικευθεί η επιθεώρηση των
μονάδων παραγωγής που εξάγουν φαρμακευτικές πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των
δραστικών ουσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο συμμορφώνονται με τις ορθές
πρακτικές παρασκευής, αλλά και να διασφαλισθεί η δημόσια υγεία μέσω ενός
αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Αν και είναι θετική η πρόταση για την καθιέρωση ενός συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης
με τις χώρες εξαγωγής που εγγυώνται ποιότητα παραγωγής συγκρίσιμη με εκείνη της ΕΕ,
είναι σημαντικό ωστόσο να τροποποιηθεί η πρόταση από την Επιτροπή έτσι ώστε να
διασφαλίζεται ότι η πρώτη επιτόπια επιθεώρηση διενεργείται πριν από την εγγραφή της
χώρας στον κατάλογο και όχι εντός των τριών πρώτων ετών. Έτσι, θα μπορούν να ελεγχθούν
πράγματι οι εγγυήσεις που παρέχονται από αυτές τις χώρες πριν τους δοθεί η άδεια να
διαθέτουν προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ιδιαίτερα ανεπαρκής είναι η εγγύηση που ζητείται από τους παραγωγούς που δεν προέρχονται
από κράτος με το οποίο η Ευρώπη έχει υπογράψει την εν λόγω συμφωνία. Πράγματι, τα
κράτη αυτά επιτρέπεται να εξάγουν προς την Ευρώπη, εάν υπάρχει γραπτή επιβεβαίωση της
ποιότητας των προϊόντων από τρίτη χώρα εξαγωγής. Είναι προφανές ότι η διαδικασία αυτή
όχι μόνο δεν παρέχει καμία πραγματική εγγύηση, αλλά θα αποτελέσει αντικίνητρο
προκειμένου μια χώρα να συνάψει συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Εξίσου σημαντική είναι η εξέταση άλλων θεμάτων όπως η πώληση στο Διαδίκτυο και η
δυνατότητα αναφοράς των χαρακτηριστικών ασφαλείας και στα φάρμακα που χορηγούνται
χωρίς ιατρική συνταγή, όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να έχουν
αποτελέσει αντικείμενο παραποίησης.

Τέλος, δεδομένου ότι η πρόταση δεν προβλέπει υποχρεωτικές και γενικευμένες επιθεωρήσεις
στους χώρους παραγωγής, η προθεσμία για την έναρξη ισχύος της οδηγίας κρίνεται
υπερβολικά μακρά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος,
Δημόσιας Υγείας και Ασφαλείας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
ιδίως τα άρθρα 114 και 168,

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας οδηγίας δεν είναι μόνο να καθιερωθεί η λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς φαρμάκων, αλλά να εξασφαλιστεί, παράλληλα, υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας
υγείας στην ΕΕ.

Τροπολογία 2

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(3α) Από την πείρα που έχει αποκτηθεί
προκύπτει ότι η πώληση φαρμάκων μέσω
του Διαδικτύου δεν επιτρέπει στους
καταναλωτές να γνωρίζουν με επαρκή
βεβαιότητα αν τα φάρμακα που έχουν
αγοράσει αποτελούν ή όχι μέρος της
νόμιμης αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων
και, επομένως, αν είναι ασφαλή. Είναι
σκόπιμο να αναλύσει η Επιτροπή, σε
συνεργασία με τον Οργανισμό και τις
αρχές των κρατών μελών, το θέμα της 
πώλησης φαρμάκων μέσω του 
Διαδικτύου και να υποβάλει, αν κριθεί
σκόπιμο, νομοθετική πρόταση με στόχο
την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Η διάδοση της προσφοράς φαρμάκων από το Διαδίκτυο προξενεί μεγάλη ανησυχία. Ωστόσο,
ελλείψει μιας μελέτης που θα επέτρεπε σαφή αντίληψη του φαινομένου, θα ήταν
αντιπαραγωγική η επέκταση της παρούσας πρότασης σε ένα παρόμοιο πλαίσιο. Είναι,
επομένως, σκόπιμο να ζητηθεί από τους διάφορους θεσμικούς φορείς να αναλύσουν τον
προβληματισμό αυτό και να υποβάλουν, αν χρειαστεί, νομοθετική πρόταση για τη συνολική
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αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τροπολογία 3

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(4α) Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να
εμποδίσει την είσοδο ψευδεπίγραφων
φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα
εφοδιασμού και θα πρέπει να μη θίγει τα 
δικαιώματα πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού δεν είναι μόνο πηγή
μεγάλου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, αλλά και στοιχείο σοβαρής ανησυχίας για το
συγκεκριμένο βιομηχανικό τομέα στην Ευρώπη, και ιδίως για τις ΜΜΕ του. Είναι επομένως
αναγκαία η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι τεράστιες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη που
προωθούνται από την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία.

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Σημαντικός αριθμός φαρμάκων που
αγοράζονται μέσω του Διαδικτύου
προέρχονται από ιστοσελίδες που
αποκρύπτουν την πραγματική
γεωγραφική τους διεύθυνση. Επομένως
πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ νομίμων
φαρμακείων διανομής μέσω του
ταχυδρομείου ή του Διαδικτύου και της
παράνομης αλυσίδας εφοδιασμού μέσω
μη ελεγχόμενης αγοράς στο Διαδίκτυο.
Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν
ότι η πώληση φαρμάκων στο Διαδίκτυο
παρακολουθείται συνεχώς από
εντεταλμένους φορείς.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να
έχουν επίγνωση του κινδύνου που συνιστά
για την υγεία τους η παραγγελία
προϊόντων από μη ελεγχόμενες ιστοθέσεις
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του Διαδικτύου ή από την παράνομη
αλυσίδα εφοδιασμού. Η Επιτροπή, από
κοινού με τα κράτη μέλη και σε
συνεργασία με 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. Οι εκστρατείες
ευαισθητοποίησης του κοινού πρέπει να
ενημερώνουν τους πολίτες κατά πόσον το
διαδικτυακό φαρμακείο τους είναι
επίσημα καταχωρημένο και ελεγχόμενο
από τις δημόσιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης είναι κρίσιμης σημασίας στοιχείο στην καταπολέμηση του
εφοδιασμού με ψευδεπίγραφα φάρμακα μέσω διαδικτυακών πωλήσεων. Οι πρωτοβουλίες
ενημέρωσης έχουν μεγάλη σημασία επειδή ένας συνειδητός και γνώστης καταναλωτής μπορεί
να αποφύγει τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Οι οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών διαθέτουν
την εμπειρία που απαιτείται ώστε να προσφέρουν ουσιώδεις, ακριβείς και προσβάσιμες
πληροφορίες σε κοινότητες που γνωρίζουν καλά.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4ε) Είναι χρήσιμη η θέσπιση ορισμού
της έννοιας του ‘ψευδεπίγραφου
φαρμάκου’ ούτως ώστε να διακρίνονται
τα προϊόντα αυτά από τα νόμιμα αλλά μη
εγκεκριμένα φάρμακα. Επιπλέον, τα
εγκεκριμένα ή άλλως νόμιμα προϊόντα με
προβλήματα ποιότητας και τα φάρμακα
που λόγω σφαλμάτων κατά την
παρασκευή ή επακόλουθο χειρισμό δεν
συμμορφώνονται προς την απαίτηση των
Ορθών Παρασκευαστικών Πρακτικών ή
των Ορθών Πρακτικών Διανομής δεν
πρέπει να συγχέονται με τα ψευδεπίγραφα
φάρμακα.
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Αιτιολόγηση

Η εσκεμμένη παραποίηση ενός φαρμάκου συνιστά ποινικό αδίκημα. Δεν πρέπει να θεωρείται
ισοδύναμο αδίκημα προς τη μη τήρηση των ΟΠΠ ή τα προβλήματα ποιότητας που μπορούν να
ανακύψουν σε κανονικές συνθήκες παρασκευής και αντιμετωπίζονται κατά τρόπο διαφανή
μεταξύ του παρασκευαστή του φαρμάκου και των αρχών με συνεχή μέριμνα για την προστασία
της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 8

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
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, όπως οι έμποροι
και οι πράκτορες. 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, όπως οι
έμποροι και οι πράκτορες. Πρέπει να
καθιερωθεί σαφής και μονοσήμαντος
ορισμός των παραγόντων αυτών, να
καθοριστεί η ευθύνη τους και 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. Ειδικότερα, θα πρέπει οι
παράγοντες αυτοί να διαθέτουν νόμιμη
άδεια άσκησης της δραστηριότητάς τους, 
η οποία θα πρέπει να ασκείται σύμφωνα
με τις ορθές πρακτικές που ορίζει η
Επιτροπή σε συνεργασία με τον
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Οργανισμό και τις αρχές των κρατών
μελών, κατ’ αναλογία με τις ισχύουσες για
τους παραγωγούς και διανομείς
φαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμάκων είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι χονδρέμποροι-διανομείς. Για να
εγγυάται πραγματικά το σύστημα τη δημόσια υγεία, είναι απαραίτητο να καταστεί σαφής η
ευθύνη των διαφόρων παραγόντων και να υπαχθούν όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα
διαπίστευσης, παρακολούθησης και ορθών πρακτικών. Αυτό πρέπει να ισχύει επίσης για τους
παράλληλους εμπόρους.

Τροπολογία 9

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 ασφαλείας που θα
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την
εξακρίβωση της γνησιότητας και την
ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία
χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Όταν
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά
ασφαλείας 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 ασφαλείας που θα
εγγυώνται την ταυτοποίηση, την
εξακρίβωση της γνησιότητας και την
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων. Όταν
εισάγονται υποχρεωτικά χαρακτηριστικά
ασφαλείας για τα φάρμακα, πρέπει να
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι
ιδιαιτερότητες ορισμένων προϊόντων ή
κατηγοριών προϊόντων, όπως τα γενόσημα
φάρμακα, τα φάρμακα που χορηγούνται
χωρίς ιατρική συνταγή και τα φάρμακα
που πωλούνται απευθείας και χωρίς
καμιά μεσολάβηση από τον παραγωγό
στη δομή στην οποία το φάρμακο
χορηγείται στους ασθενείς. 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
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οικείων προϊόντων ή τη σοβαρότητα των
παθήσεων των οποίων η θεραπεία
επιδιώκεται.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ταυτοποίησης, εξακρίβωσης της
γνησιότητας και ιχνηλασιμότητας των φαρμάκων με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου που
προβλέπεται στο άρθρο 54 α, παράγραφος 4. Κατά τον καθορισμό των χαρακτηριστικών
ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του προϊόντος για να αποφεύγονται
δυσανάλογα κόστη. Για παράδειγμα, θα ήταν αντιπαραγωγικό να επιβάλλονται αυτά τα
χαρακτηριστικά για τα προϊόντα που πωλούνται απευθείας, χωρίς καμιά μεσολάβηση, από τον
παραγωγό στην υγειονομική δομή που χορηγεί τα φάρμακα στους ασθενείς.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Στα κράτη μέλη πρέπει να επαφίεται,
σε συνεργασία με τους εκπροσώπους
συμφερόντων, η ρύθμιση των ειδικών 
πτυχών με τρόπο ο οποίος είναι, κατά την 
κρίση τους, ο πλέον ενδεδειγμένος για τη 
δική τους αγορά φαρμάκων, με
συνεκτίμηση των χαρακτηριστικών
ασφαλείας τα οποία καθορίσθηκαν
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προστατευθεί η γνησιότητα τόσο των υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων,
όπως επίσης των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την
ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα των
φαρμάκων στο επίπεδο των
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μεμονωμένων δόσεων μπορούν να
αποτελέσουν μέσο αποτελεσματικότερης
καταπολέμησης της παραποίησης
φαρμάκων και χρειάζονται προσεκτική
ανάλυση από τα θεσμικά όργανα που
έχουν ως έργο την προστασία της
δημόσιας υγείας στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες για την
καταπολέμηση του επιβλαβούς αυτού, για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών, φαινομένου.

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Προκειμένου να προσφέρεται στους
ασθενείς έγκαιρη προστασία από τους
κινδύνους που απορρέουν από τα 
ψευδεπίγραφα φάρμακα, ο κάτοχος
άδειας παρασκευής που αφαιρεί εν όλω ή
εν μέρει ή που επικαλύπτει τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας που
εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση θα
πρέπει να καλείται να αντικαταστήσει
αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας με
ισοδύναμα χαρακτηριστικά ασφαλείας
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.

Αιτιολόγηση

Ακόμη και μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, είναι αμφίβολο εάν θα θεσπιστούν συγκεκριμένα
μέτρα προτού παρέλθουν μερικά έτη. Επομένως, τα προσωρινά μέτρα πρέπει να
εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρις ότου γίνει δυνατή η θέσπιση πλήρων μέτρων. Τα μέτρα αυτά
πρέπει να απαιτούν, μεταξύ άλλων, οι κάτοχοι άδειας παρασκευής (συμπεριλαμβανομένων
όσων προβαίνουν σε νέα συσκευασία) που αφαιρούν ή επικαλύπτουν εμφανή χαρακτηριστικά
ασφαλείας που αναγράφονται επί εθελοντικής βάσεως από τον πρώτο παρασκευαστή, να τα
αντικαθιστούν από άλλα ισοδύναμα εμφανή χαρακτηριστικά ασφαλείας και να φέρουν απόλυτη
ευθύνη στην περίπτωση που, συνεπεία των ενεργειών τους, ψευδεπίγραφα φάρμακα εισέρχονται
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στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 13

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 ασφαλείας, 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
ασφαλείας, 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 προϋποθέσεις
παρέχουν ικανοποιητικές εγγυήσεις κατά
της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων
στην αλυσίδα εφοδιασμού και επίσης
αντικατοπτρίζουν το αυστηρό καθήκον
μέριμνας των εν λόγω κατόχων άδειας
παρασκευής έναντι του αρχικού
παρασκευαστή και του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας των προϊόντων και των
καταναλωτών των προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς και οι λοιποί παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να ενημερώνονται
ρητώς μέσω ετικέτας επί της συσκευασίας στις περιπτώσεις που έχουν αφαιρεθεί και
αντικατασταθεί τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Πρέπει να επιστηθεί η προσοχή των
ευρωπαίων πολιτών στους κινδύνους που 
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ενέχει η παραγγελία φαρμάκων σε
παράνομους προμηθευτές. Ιδιαίτερα θα
πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα
ενημέρωσης του κοινού στα κράτη μέλη
και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να
λάβουν μέτρα για να διαφωτίσουν το ευρύ
κοινό όσον αφορά τους κινδύνους που
συνδέονται με την αγορά φαρμάκων
μέσω του Διαδικτύου.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προστατευθεί η γνησιότητα τόσο των υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων
όσο επίσης και των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(12) Οι ψευδεπίγραφες δραστικές
φαρμακευτικές ουσίες δημιουργούν τον
κίνδυνο εμφάνισης δραστικών
φαρμακευτικών ουσιών που δεν
ανταποκρίνονται στα πρότυπα. Ο κίνδυνος
αυτός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Ειδικότερα, οι παρασκευαστές φαρμάκων
θα πρέπει να εξασφαλίζουν, είτε μόνοι
τους είτε μέσω φορέα διαπιστευμένου για
το σκοπό αυτό, ότι ο παρασκευαστής-
προμηθευτής των δραστικών
φαρμακευτικών ουσιών συμμορφώνεται με
τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

(12) Οι ψευδεπίγραφες δραστικές
φαρμακευτικές ουσίες δημιουργούν τον
κίνδυνο εμφάνισης δραστικών
φαρμακευτικών ουσιών που δεν
ανταποκρίνονται στα πρότυπα. Ο κίνδυνος
αυτός θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με το
συνδυασμό ενός αποτελεσματικού
συστήματος ελέγχου με ένα σύστημα που 
εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών.
Ειδικότερα, οι παρασκευαστές φαρμάκων
θα πρέπει να εξασφαλίζουν μόνοι τους ότι
ο παρασκευαστής-προμηθευτής των
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών
συμμορφώνεται με τις ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, οι χώροι παραγωγής θα πρέπει να υπόκεινται σε
επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε συνεργασία με τον ΕΜΕΑ. Η
ενδεχόμενη παρουσία πολλών διαπιστευμένων ιδιωτικών οργανισμών θα μείωνε την ασφάλεια
ως προς την ποιότητα των επιθεωρήσεων, θα προκαλούσε σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι
υπεύθυνος για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και θα δημιουργούσε μια
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επικίνδυνη πελατειακού τύπου σχέση μεταξύ της επιθεωρούμενης επιχείρησης και του φορέα
που διενεργεί την επιθεώρηση, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει κρούσματα
διαφθοράς.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

(13) Προκειμένου να διασφαλισθεί
προστασία της δημόσιας υγείας υψηλού 
επιπέδου, η παρασκευή δραστικών
φαρμακευτικών ουσιών ή εκδόχων θα
πρέπει να υπόκειται στις σχετικές ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές που ισχύουν
στην Ένωση, ανεξάρτητα από το κατά
πόσον οι εν λόγω ουσίες
παρασκευάστηκαν στην Ένωση ή ήταν
εισαγόμενες. Όσον αφορά την παρασκευή
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών σε
τρίτες χώρες, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η
τήρηση των ορθών παρασκευαστικών
πρακτικών μέσω υποχρεωτικών
περιοδικών επιθεωρήσεων που
διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές της
Ένωσης ή αρχές με τις οποίες ισχύουν
συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης που
καλύπτουν και τις δραστικές
φαρμακευτικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια ως προς την προέλευση και την ποιότητα των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών
είναι σημαντική. Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων ορθής παρασκευαστικής
πρακτικής είναι απαραίτητη η διενέργεια αυστηρών και τακτικών επιθεωρήσεων στους χώρους
παραγωγής. Τόσο τα έκδοχα όσο και οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες (ΔΦΟ) πρέπει να
διέπονται από τις σχετικές ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (ΟΠΠ) που έχουν αναπτυχθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.
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Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα φαρμακευτικά έκδοχα, πλην των
δραστικών φαρμακευτικών ουσιών, που
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή
φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται σε
κατάλληλους ελέγχους από τον κάτοχο
άδειας παρασκευής ούτως ώστε να
ελέγχεται και να επαληθεύεται από τον
κάτοχο άδειας παρασκευής ότι τα έκδοχα
είναι κατάλληλα για χρήση στην
παρασκευή φαρμάκων σύμφωνα με ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές και ότι η
επαλήθευση προσφέρει ικανοποιητικό
επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των εκδόχων στο πεδίο εφαρμογής είναι σημαντική υπό τον όρο να
αντιμετωπίζονται τα έκδοχα χωριστά από τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες και να ισχύουν
ειδικές απαιτήσεις διαφορετικές από τις ισχύουσες για τις δραστικές φαρμακευτικές ουσίες. Ο
κάτοχος άδειας παρασκευής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι η ποιότητα των εκδόχων είναι
κατάλληλη για το σκοπό τους και η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται ήδη στις ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές της ΕΕ για τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση.

Τροπολογία 18

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη καλούνται να
διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία και να
προστατεύσουν την ανταγωνιστικότητα
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,
επιβάλλοντας κυρώσεις αποτελεσματικές,
αναλογικές, αποτρεπτικές και
ισοδύναμες, προκειμένου να προληφθεί η
είσοδος ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.
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Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμάκων, είναι απαραίτητο τα
κράτη μέλη όχι μόνο να υιοθετήσουν ένα αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό σύστημα
νόμων, αλλά και να διασφαλίσουν την ομοιομορφία των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Για την ταυτοποίηση κάθε
ατομικής συσκευασίας φαρμάκων που
χορηγούνται με συνταγή, πλην των
ραδιοφαρμάκων, ορισμένα
χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως ο
κωδικός του προϊόντος, η ημερομηνία
λήξης, ο αριθμός της παρτίδας) πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στα χαρακτηριστικά
ασφαλείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει
να διατίθενται σε μηχαναγνώσιμο 
μορφότυπο που έχει εναρμονιστεί σε
ολόκληρη την Ευρώπη με τη χρήση
διεθνούς προτύπου κωδικοποίησης.

Αιτιολόγηση

Ένα πλήρες σύστημα εξακρίβωσης της γνησιότητας των προϊόντων θα επιτρέψει το
συστηματικό έλεγχο των σειριακών αριθμών κάθε συσκευασίας στο σημείο πώλησης προτού
φθάσει στα χέρια του ασθενή. Αυτό προϋποθέτει ότι όλα τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με
συνταγή, πλην των ραδιοφαρμάκων, θα πρέπει να φέρουν σειριακό αριθμό που ταυτοποιεί τη
μεμονωμένη συσκευασία με εναρμονισμένο και τυποποιημένο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
συνεργάζονται για την επιβολή των 
υφιστάμενων περιορισμών στο παράνομο
εμπόριο φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου,
με τη βοήθεια της Europol, μεταξύ 
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άλλων.

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο
σημείο 3α:

"3α. Έκδοχο:

Έκδοχο είναι οιοδήποτε συστατικό
φαρμακοτεχνικής μορφής πέραν της
δραστικής ουσίας. Στα έκδοχα
περιλαμβάνονται, λόγου χάρη, τα υλικά
πληρώσεως, αποδομητές, λιπαντικά, χρωστικά
υλικά, αντιοξειδωτικά, συντηρητικά,
ενισχυτικά, σταθεροποιητές, πυκνωτικά,
γαλακτωματοποιητές, διαλύτες, ενισχυτές
διαπερατότητας, γευστικές και αρωματικές
ουσίες, καθώς και τα συστατικά της
εξωτερικής κάλυψης των φαρμακευτικών
προϊόντων, όπως οι κάψουλες ζελατίνης."

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ορισμός των εκδόχων. Δεδομένου ότι τα έκδοχα αποτελούν ουσιώδες μέρος του
ολοκληρωμένου φαρμακευτικού προϊόντος, ο ορισμός είναι σύμφωνος προς τις κατευθυντήριες
γραμμές της Επιτροπής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση του EMEA που αφορούν τα έκδοχα.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το
ακόλουθο σημείο 5α:
"5α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο:
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Κάθε φάρμακο που παρουσιάζει σκόπιμη
παραποίηση της:
(a) ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης
της συσκευασίας του, της επισήμανσης,
του ονόματος ή 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 πηγής, συμπεριλαμβανομένου του
παρασκευαστή, της χώρας παρασκευής,
της χώρας προέλευσης και του κατόχου
της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά·
και/ή
(γ) του ιστορικού, συμπεριλαμβανομένων
των στοιχείων τεκμηρίωσης ή των
εγγράφων που επιτρέπουν την
ταυτοποίηση της αλυσίδας διανομής.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
Οργανισμό και τις αρχές των κρατών
μελών, εγκρίνει πράξεις για την 
ενημέρωση του παρόντος ορισμού βάσει
της τεχνικής και επιστημονικής προόδου
και των διεθνών συμφωνιών. Οι πράξεις 
αυτές, που έχουν ως αντικείμενο την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας διά της
συμπληρώσεώς της, εγκρίνονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών ορισμός δεν αφορά παραβάσεις
της νομοθεσίας περί των δικαιωμάτων
πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων
ευρεσιτεχνίας.
Ο παρών ορισμός δεν καλύπτει τα εξ
αμελείας σφάλματα παρασκευής."

Αιτιολόγηση

Για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η είσοδος ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη
αλυσίδα εφοδιασμού, είναι απαραίτητος ο σαφής και πλήρης ορισμός της έννοιας



PE430.741v02-00 20/56 AD\809722EL.doc

EL

"ψευδεπίγραφο φάρμακο". Ο ορισμός αυτός είναι απαραίτητος και ενόψει ενίσχυσης των
κυρώσεων. Θα πρέπει πάντως να εξαιρεθούν από τον ορισμό ενδεχόμενα παρασκευαστικά
σφάλματα.

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"17α. Εμπορία φαρμάκων "17α. Εμπορία φαρμάκων

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

Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην 
πώληση, αγορά ή τιμολόγηση φαρμάκων, 
εκτός από το φυσικό χειρισμό και την
προμήθεια φαρμάκων στο κοινό, και η
οποία δεν εμπίπτει στον ορισμό της 
χονδρικής πώλησης."

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί που χρησιμοποιεί η οδηγία πρέπει να είναι εύληπτοι και να μην δημιουργούν
αβεβαιότητα ως προς το νόημά τους. Πρέπει επομένως οι ορισμοί να διακρίνουν μεταξύ 
εμπορίας και πρακτόρευσης: στην πρώτη υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο έμπορος είναι 
ιδιοκτήτης του προϊόντος, ενώ στη δεύτερη όχι, τη στιγμή που αμφότερες δεν έχουν φυσική 
κατοχή των προϊόντων και επομένως δεν ελέγχουν το χειρισμό τους.

Τροπολογία 24

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το
ακόλουθο σημείο 17β:
"17β. Πρακτόρευση φαρμάκων:
Κάθε δραστηριότητα που δεν 
περιλαμβάνει την κατοχή και/ή το φυσικό 
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χειρισμό φαρμάκων και η οποία 
συνίσταται στην ανεξάρτητη 
διαπραγμάτευση εξ ονόματος άλλου 
προσώπου της πώλησης ή της αγοράς 
φαρμάκων ή στην τιμολόγηση εξ 
ονόματος άλλου προσώπου ή στην 
οιουδήποτε τύπου πρακτόρευση 
φαρμάκων, εκτός από τη χονδρική και τη 
λιανική πώληση."

Αιτιολόγηση

Για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η είσοδος ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη
αλυσίδα εφοδιασμού, είναι απαραίτητος ο σαφής και πλήρης ορισμός όλων των παραγόντων
που εργάζονται στον τομέα αυτό· όχι μόνο των παραγωγών και χονδρεμπόρων-διανομέων,
αλλά και των πρακτόρων και των εμπόρων φαρμάκων. Έχει συνεπώς θεμελιώδη σημασία να
υπόκεινται και αυτοί σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, επιθεώρησης και ορθών
πρακτικών. Αυτό πρέπει να ισχύει επίσης για τους παράλληλους εμπόρους.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 1 – σημείο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 18β:
"18β. Πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να 
προμηθεύουν φάρμακα:
Πρόσωπα ή οντότητες που κατέχουν 
άδεια χονδρικής διανομής με την 
επιφύλαξη των προσώπων ή οντοτήτων 
που εξαιρούνται της κατοχής άδειας για 
την προμήθεια φαρμάκων."

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί ορισμός της εννοίας των "προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να 
προμηθεύουν φάρμακα" δεδομένου ότι ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στην παρούσα οδηγία 
χωρίς ορισμό. Ο ορισμός αυτός χρειάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής και συνεχής 
προμήθεια φαρμάκων μέσω προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να προμηθεύουν φάρμακα 
προς τους πολίτες. Για να παρασχεθεί αποτελεσματική προστασία από τα παραποιημένα 
φάρμακα θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς όλοι οι συμμετέχοντες στην αλυσίδα 
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εφοδιασμού και οι δραστηριότητές τους να προσδιορίζονται, να αδειοδοτούνται, να ελέγχονται 
και να επιθεωρούνται.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Στο άρθρο 2, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 3α:
"3a. Οι διατάξεις αυτής της οδηγίας δεν 
θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να 
περιορίσουν ή να απαγορεύσουν το 
εμπόριο υποχρεωτικά 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω 
του Διαδικτύου."

Τροπολογία 27

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

"(στ) να τηρεί τις αρχές και τις
κατευθυντήριες γραμμές ορθής
παρασκευαστικής πρακτικής για τα
φάρμακα και να χρησιμοποιεί ως πρώτες
ύλες μόνο δραστικές ουσίες που έχουν
παρασκευαστεί σύμφωνα με τις
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τις
πρώτες ύλες. Για το σκοπό αυτό, ο κάτοχος
της άδειας παρασκευής εξασφαλίζει ότι η
παραγωγή έχει γίνει σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής που
ισχύουν στην Ένωση, μέσω της
πραγματοποίησης υποχρεωτικών
επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τις
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αρμόδιες ενωσιακές αρχές ή αρχές με τις
οποίες ισχύουν συμφωνίες αμοιβαίας
αναγνώρισης που καλύπτουν και τις
δραστικές φαρμακευτικές ουσίες."

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, οι χώροι παραγωγής θα πρέπει να υπόκεινται σε
επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε συνεργασία με τον ΕΜΕΑ. Η
ενδεχόμενη παρουσία πολλών διαπιστευμένων ιδιωτικών οργανισμών θα μείωνε την ασφάλεια
ως προς την ποιότητα των επιθεωρήσεων, θα προκαλούσε σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι
υπεύθυνος για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και θα δημιουργούσε μια
επικίνδυνη πελατειακού τύπου σχέση μεταξύ της επιθεωρούμενης επιχείρησης και του φορέα
που διενεργεί την επιθεώρηση, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει κρούσματα
διαφθοράς.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο στ – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κάτοχος άδειας παρασκευής οφείλει να 
διασφαλίζει ότι τα έκδοχα αξιολογούνται 
ως προς την καταλληλότητα χρήσης σε 
φάρμακα σύμφωνα με τις ειδικές ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές που θεσπίζει 
η Επιτροπή με βάση το άρθρο 47. Ο 
κάτοχος της άδειας παρασκευής 
διασφαλίζει επίσης ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης περιγράφεται στο πλαίσιο
συστήματος ποιότητας το οποίο οι 
αρμόδιες αρχές  μπορούν να επιθεωρούν.

Αιτιολόγηση

Οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες (ΔΦΟ) και τα έκδοχα έχουν άκρως διαφορετικά 
χαρακτηριστικά αλυσίδας εφοδιασμού. Τα έκδοχα και οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες 
πρέπει να υπόκεινται σε σχετικές ορθές παρασκευαστικές πρακτικές που διαμορφώνονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β 
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 46 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"(ζ) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με προϊόντα που γνωρίζει ότι είναι 
ή ότι υπάρχει η υπόνοια ότι είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 
το ιστορικό ή την πηγή προϊόντων που 
παρασκευάζονται από αυτόν."

"(ζ) να ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με προϊόντα που γνωρίζει ότι είναι 
ή ότι υπάρχει η βάσιμη υπόνοια ότι είναι 
ψευδεπίγραφα όσον αφορά την ταυτότητα, 
το ιστορικό ή την πηγή προϊόντων που 
παρασκευάζονται από αυτόν."

Τροπολογία 30

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(βα) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο
(ζα):
"(ζα) να είναι νομικά υπεύθυνος για την
ακρίβεια των αποτελεσμάτων των
επιθεωρήσεων και ελέγχων που
αναλαμβάνει ή ζητεί, χωρίς να
επιτρέπεται η μεταβίβαση της ευθύνης."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται μέσω επιθεωρήσεων και ελέγχων ότι τα φαρμακευτικά
προϊόντα έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με την ορθή παρασκευαστική πρακτική. Προς το
σκοπό αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κάτοχος της άδειας παρασκευής είναι υπεύθυνος τόσο
για τα προϊόντα που παρασκευάζονται όσο και για τις πρώτες ύλες που έχουν αγοραστεί. Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί η ευθύνη του παρασκευαστή όσον αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων. Αυτό ιδίως στην περίπτωση που μπορεί να αναθέτει τις
επιθεωρήσεις σε φορέα διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό.
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Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
(ζβ):
"(ζβ) να υποβάλλει την εισαγωγή 
δραστικών ουσιών από τρίτες χώρες σε 
ειδική και αυστηρή παρακολούθηση, 
ώστε να ελέγχονται οι ορθές 
παρασκευαστικές πρακτικές και η 
εγγενής ποιότητα των δραστικών 
ουσιών."

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμη η στενότερη εποπτεία κυρίως επί των εισαγωγών δραστικών ουσιών από τρίτες 
χώρες, λαμβάνοντας όμως υπόψη την ανάγκη διάκρισης μεταξύ του ελέγχου των ορθών 
πρακτικών παρασκευής, και εντέλει της ποιότητας των δραστικών ουσιών, και της εξακρίβωσης 
της λεγόμενης πλαστότητας ή παραποίησης, που αφορά τους ενδεχόμενους κατόχους 
δικαιώματος ευρεσιτεχνίας. 

Τροπολογία 32

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2. Δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται
ως πρώτες ύλες πρέπει να εισάγονται μόνο
εάν:

2. Δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται
ως πρώτες ύλες μπορούν να εισάγονται
μόνο εάν:

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

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

β) συνοδεύονται από γραπτή επιβεβαίωση
από την τρίτη χώρας εξαγωγής ότι τα

β) έχουν περάσει με επιτυχία, κατά τα
τρία προηγούμενα έτη, ειδική
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πρότυπα ορθής παρασκευαστικής
πρακτικής που εφαρμόζονται στην
εγκατάσταση που παρασκευάζει την
εξαγόμενη δραστική ουσία είναι
τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που
ορίζονται από την Κοινότητα, και ότι η
εγκατάσταση υπόκειται σε έλεγχο και
επιβολή της νομοθεσίας που
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές δεν μπορούν
να καταστρατηγηθούν.

επιθεώρηση για τις δραστικές
φαρμακευτικές ουσίες, η οποία
διενεργήθηκε από αρμόδια ενωσιακή
αρχή ή από αρχή με την οποία ισχύει
συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης που
καλύπτει και τις δραστικές
φαρμακευτικές ουσίες. Η επιτυχής
έκβαση της επιθεώρησης πρέπει να
τεκμηριώνεται με πιστοποιητικό που
εκδίδεται από αρμόδια αρχή η οποία
βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τα
πρότυπα ορθής παρασκευαστικής
πρακτικής.

Αιτιολόγηση

Μια γραπτή επιβεβαίωση από την τρίτη χώρα εξαγωγής ότι έχουν εφαρμοστεί οι ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές από την εγκατάσταση που παρασκευάζει την εξαγόμενη δραστική
ουσία είναι πολύ ασθενής εγγύηση. Για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να προστατευθεί η
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει οι εν λόγω τόποι παραγωγής να
υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το σύστημα αυτό θα δημιουργήσει
τα κατάλληλα κίνητρα ώστε οι ξένοι παρασκευαστές να απαιτούν από τα κράτη καταγωγής τους
να συνάπτουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρχές βάσει των οποίων ο κάτοχος 
άδειας παρασκευής διασφαλίζει ότι τα 
έκδοχα είναι κατάλληλα προς χρήση σε 
διαδικασίες παρασκευής που 
διενεργούνται με τη χρήση ανάλυσης
κινδύνου βάσει των αρχών των ορθών 
παρασκευαστικών πρακτικών, 
εγκρίνονται υπό μορφήν κατευθυντήριων
γραμμών.

Αιτιολόγηση

Θα εκπονηθούν αναλογικές και κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές για τα έκδοχα και τις 
δραστικές ουσίες, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας εφοδιασμού τους είναι πολύ 



AD\809722EL.doc 27/56 PE430.741v02-00

EL

διαφορετικά. Προτείνεται ήδη υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές να αποτελέσουν τη βάση 
των ελέγχων που θα εφαρμόζονται στα έκδοχα και να προστεθούν και άλλες σχετικές 
απαιτήσεις όποτε παρίσταται ανάγκη. Η πρόταση αυτή συνιστά πραγματιστική προσέγγιση που 
πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και βασίζεται σε ήδη εφαρμοζόμενα 
αποτελεσματικά συστήματα.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 52 β – παράγραφος 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

1. Παρά το άρθρο 2 παράγραφος 1, και με
την επιφύλαξη του τίτλου VII, τα κράτη
μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φάρμακα που
δεν πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία
στην αγορά δεν θα εισέρχονται στην
Κοινότητα εάν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός
ότι τα προϊόντα αξιώνουν ψευδή
ταυτότητα, ιστορικό ή πηγή.

1. Παρά το άρθρο 2, παράγραφος 1, και με
την επιφύλαξη του τίτλου VII, τα κράτη
μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φάρμακα που
δεν πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία
στην αγορά δεν θα εισέρχονται στην
Ένωση και δεν θα διέρχονται από αυτή,
εάν είναι βάσιμος ο ισχυρισμός ότι τα
προϊόντα αξιώνουν ψευδή ταυτότητα,
ιστορικό ή πηγή.

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να 
παρακολουθούν επίσης τα φάρμακα υπό διαμετακόμιση στην ΕΕ, ακόμη και όταν τα προϊόντα
αυτά προορίζονται για μια ξένη αγορά.

Τροπολογία 35

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

(ιε) τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
καθιστούν εφικτές την ταυτοποίηση, την 
εξακρίβωση της γνησιότητας και την 
ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων τα οποία 
χορηγούνται με ιατρική συνταγή όπως 
ορίζεται στον τίτλο VI, εκτός των 
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ορίζεται στον τίτλο VI." ραδιοφαρμάκων, τα οποία λόγω των 
ειδικών χαρακτηριστικών τους δεν 
προσφέρονται για διανομή από 
χονδρεμπόρους και φαρμακεία και, ως εκ 
τούτου, πωλούνται απευθείας από τον 
παραγωγό σε υγειονομικά ιδρύματα, όπου 
χορηγούνται απευθείας στον ασθενή· τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας μπορούν να 
εφαρμόζονται, βάσει ανάλυσης κατά 
περίπτωση, και στα φάρμακα που 
χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, όταν 
ο κίνδυνος που συνεπάγεται το προϊόν 
δηλώνει, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 
54α, παράγραφος 4, ότι υπάρχουν βάσιμοι 
λόγοι να θεωρηθεί ότι το προϊόν μπορεί 
να έχει αποτελέσει αντικείμενο 
παραποίησης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ταυτοποίησης, εξακρίβωσης της
γνησιότητας και ιχνηλασιμότητας των φαρμάκων με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου του
άρθρου 54 α, παράγραφος 4. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ώστε να αποφεύγεται το 
δυσανάλογο κόστος. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να επιβάλλονται χαρακτηριστικά ασφαλείας για
προϊόντα που πωλούνται απευθείας από τους παρασκευαστές, χωρίς καμιά μεσολάβηση, στο
υγειονομικό ίδρυμα που χορηγεί τα φάρμακα στους ασθενείς (ιδρύματα που παρέχουν ιατρική 
αγωγή).

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση μεταξύ 
διαύλων εμπορίας.



AD\809722EL.doc 29/56 PE430.741v02-00

EL

Τροπολογία 37

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

8α) Στο άρθρο 54 προστίθεται το στοιχείο
(ιε α):
"(ιε α) για να εξασφαλίζεται η
ιχνηλασιμότητα της δραστικής ουσίας,
ένδειξη της προέλευσης (χώρα, εταιρεία,
τόπος παραγωγής)."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ταυτοποίησης, εξακρίβωσης της
γνησιότητας και ιχνηλασιμότητας των φαρμάκων με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου του
άρθρου 54 α, παράγραφος 4. Κατά τον καθορισμό των χαρακτηριστικών ασφαλείας, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του προϊόντος ώστε να αποφεύγονται δυσανάλογα κόστη.
Για παράδειγμα, θα ήταν αντιπαραγωγικό να επιβάλλονται αυτά τα χαρακτηριστικά για τα
προϊόντα που πωλούνται απευθείας, χωρίς καμιά μεσολάβηση, από τον παραγωγό στην
υγειονομική δομή που χορηγεί τα φάρμακα στους ασθενείς.

Τροπολογία 38

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Κάθε άνοιγμα της συσκευασίας του φαρμάκου, για να ακολουθήσει νέα συσκευασία, είναι μία
ευαίσθητη χρονική στιγμή, διότι στην κατάσταση αυτή είναι δυνατόν να αντικατασταθούν
ευκολότερα τα γνήσια φάρμακα με ψευδεπίγραφα. Για το λόγο αυτό, όποιος προβαίνει στην
ενέργεια αυτή πρέπει να διαθέτει άδεια και να υπόκειται σε αυστηρό σύστημα ελέγχων. Όταν
επανασυσκευάζεται το προϊόν, απαιτείται επαγρύπνηση ώστε να τοποθετούνται χαρακτηριστικά
ασφαλείας ποιοτικώς και ποσοτικώς ισοδύναμα με εκείνα που είχαν αρχικά τοποθετηθεί από
τον παρασκευαστή του προϊόντος.

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 
θεωρούνται ισοδύναμα όταν προσφέρουν 
το ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας 
όσον αφορά τη δυνατότητα 
ταυτοποίησης, την εξακρίβωση της 
γνησιότητας, την ιχνηλασιμότητα και την 
απουσία αλλοίωσης καθώς και το ίδιο 
επίπεδο τεχνικών δυσκολιών όσον αφορά 
την αναπαραγωγή του φαρμάκου όπως το 
αρχικό χαρακτηριστικό ασφαλείας. Όταν 
αφαιρείται, αντικαθίσταται ή καλύπτεται 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας, η 
παρούσα διάταξη πρέπει επίσης να ισχύει 
για το νέο χαρακτηριστικό ασφαλείας, 
εκτός εάν το πρωτογενές χαρακτηριστικό 
ασφαλείας είναι μη εμφανές και δεν είναι,
επομένως, δυνατή η αναγνώρισή του.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι κατά την παράλληλη εμπορία θα μπορούν πράγματι να εφαρμόζονται 
ισοδύναμα χαρακτηριστικά ασφαλείας κατά τη διαδικασία νέας συσκευασίας, πρέπει η παρούσα 
οδηγία να θεσπίσει τις διάφορες κατηγορίες ισοδύναμων χαρακτηριστικών ασφαλείας σύμφωνα 
με συγκεκριμένα κριτήρια, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα μη εμφανή χαρακτηριστικά 
ασφαλείας δεν μπορούν να επαληθεύονται χωρίς εκ των προτέρων πληροφόρηση.
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Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) Εάν έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν 
μέρει ή εάν έχουν επικαλυφθεί τα αρχικά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας, ο κάτοχος 
άδειας παρασκευής το αναφέρει με τρόπο 
σαφή στην εξωτερική συσκευασία·

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς και οι λοιποί παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να ενημερώνονται 
ρητώς με ετικέτα επί της συσκευασίας σε ποιες περιπτώσεις έχουν αφαιρεθεί και αντικατασταθεί 
τα αρχικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Οι κάτοχοι άδειας παρασκευής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου θεωρούνται παραγωγοί
σύμφωνα με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Υπέχουν ευθύνη για τις 
βλάβες που προκαλούνται από προϊόντα 
που είναι ψευδεπίγραφα ως προς την 
ταυτότητά τους στον αρχικό 
παρασκευαστή, στον κάτοχο της άδειας 
εμπορίας και στους καταναλωτές.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διασαφήνιση ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι άδειας παρασκευής, οι οποίοι 
ανασυσκευάζουν προϊόντα, θα είναι αυστηρά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.
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Τροπολογία 42

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

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 πράξεις που 
περιέχουν τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή του άρθρου 54 στοιχείο ιε) και 
την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 
του παρόντος άρθρου. Πριν από τη 
διατύπωση ειδικής πρότασης, όπως 
προβλέπει το άρθρο 54, στοιχείο α), η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση 
επιπτώσεων του κόστους και των οφελών
των συστημάτων κατά της παραποίησης 
που ισχύουν σήμερα και διαβουλεύεται με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την 
εφαρμογή και τη χρήση των εν λόγω 
σφραγίδων εξακρίβωσης γνησιότητας. 

Αυτά τα μέτρα, τα οποία αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 121, παράγραφος 
2α.

Αυτές οι πράξεις, οι οποίες αποσκοπούν 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν διάφορες επιλογές τεχνολογίας για την καταπολέμηση της παραποίησης, όπως ο 
μονοδιάστατος κώδικας, οι μήτρες δεδομένων, οι σφραγίδες, τα ολογράμματα, οι 
ραδιοσυχνότητες (RFID) κ.λπ. Πριν από την επιλογή ειδικής σφραγίδας καταπολέμησης της 
παραποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων, 
προκειμένου να εκτιμήσει όλα τα υπέρ και τα κατά των σφραγίδων που διατίθενται στην αγορά 
και να πάρει υπόψη τη σημερινή εμπειρία και τα αποτελέσματα των πρότυπων σχεδίων που 
έχουν ολοκληρωθεί.
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Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) στην περίπτωση που το προϊόν 
παραδίδεται απευθείας, χωρίς ανάμιξη 
τρίτων, όπως χονδρέμποροι-διανομείς, 
έμποροι ή πράκτορες, στο υγειονομικό 
ίδρυμα  στο οποίο το προϊόν χορηγείται 
απευθείας στον ασθενή.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – 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 το σεβασμό 
της ιδιοκτησίας και το απόρρητο των 
δεδομένων που προκύπτουν από τη 
χρήση της τεχνολογίας καταπολέμησης 
της παραποίησης των φαρμάκων.

Αιτιολόγηση

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



PE430.741v02-00 34/56 AD\809722EL.doc

EL

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 54 α – 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 
ασφαλείας που εφαρμόζονται επί 
εθελοντικής βάσεως σε φαρμακευτικά 
προϊόντα που πωλούνται βάσει ιατρικής 
συνταγής από τον αρχικό παρασκευαστή 
για σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Ακόμη και μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, είναι αμφίβολο εάν θα θεσπιστούν συγκεκριμένα 
μέτρα προτού παρέλθουν μερικά έτη. Επομένως, τα προσωρινά μέτρα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρις ότου γίνει δυνατή η θέσπιση πλήρων μέτρων. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να απαιτούν, μεταξύ άλλων, οι κάτοχοι άδειας παρασκευής (συμπεριλαμβανομένων 
όσων προβαίνουν σε νέα συσκευασία) που αφαιρούν ή επικαλύπτουν εμφανή χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που αναγράφονται επί εθελοντικής βάσεως από τον πρώτο παρασκευαστή να τα 
αντικαθιστούν από άλλα ισοδύναμα εμφανή χαρακτηριστικά ασφαλείας και να φέρουν απόλυτη 
ευθύνη στην περίπτωση που, συνεπεία των ενεργειών τους, ψευδεπίγραφα φάρμακα εισέρχονται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

Τροπολογία 46

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Από τις [να εγγραφεί η ημερομηνία: 
36 μήνες μετά από τη δημοσίευση] όλα τα 
φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή, πλην των ραδιοφαρμάκων, 
οφείλουν, από τη στιγμή της 
αποδέσμευσης της παρτίδας σύμφωνα με 
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το άρθρο 51, να φέρουν αριθμό σειράς 
που ταυτοποιεί κατά τρόπο μονοσήμαντο
τη μεμονωμένη συσκευασία.

Αιτιολόγηση

Ένα πλήρες σύστημα ταυτοποίησης των προϊόντων θα επιτρέψει το συστηματικό έλεγχο των 
σειριακών αριθμών κάθε συσκευασίας στο σημείο πώλησης προτού φθάσει στα χέρια του 
ασθενή. Αυτό προϋποθέτει ότι όλα τα φάρμακα που χορηγούνται μόνο με συνταγή, πλην των 
ραδιοφαρμάκων, θα πρέπει να φέρουν σειριακό αριθμό που ταυτοποιεί τη μεμονωμένη 
συσκευασία κατά εναρμονισμένο και τυποποιημένο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 47

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

"Χονδρική πώληση και εμπορία
φαρμάκων"

"Χονδρική πώληση, πρακτόρευση και
εμπορία φαρμάκων"

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμάκων είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι χονδρέμποροι-διανομείς και οι
έμποροι.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 77 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό αντίγραφο της άδειας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο 
Οργανισμός καταχωρίζει τις πληροφορίες 
αυτές στην κοινοτική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6. 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 

"4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό αντίγραφο της άδειας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο 
Οργανισμός καταχωρίζει τις πληροφορίες 
αυτές στην κοινοτική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στο άρθρο 111 παράγραφος 6. 
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της 



PE430.741v02-00 36/56 AD\809722EL.doc

EL

Επιτροπής ή οποιουδήποτε κράτους 
μέλους, τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε 
χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τις 
ατομικές άδειες που έχουν χορηγήσει 
δυνάμει της παραγράφου 1."

Επιτροπής ή οποιουδήποτε κράτους 
μέλους, τα κράτη μέλη παρέχουν, εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, κάθε 
χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τις 
ατομικές άδειες που έχουν χορηγήσει 
δυνάμει της παραγράφου 1."

Τροπολογία 49

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(12a) Στο άρθρο 77, η παράγραφος 6
αντικαθίσταται από τα εξής:
"6. Το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει 
την άδεια η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αναστέλλει ή ανακαλεί την 
άδεια αυτή, αφού ενημερώσει σχετικά 
τον κάτοχο της άδειας, εάν παύσουν να 
πληρούνται οι όροι της άδειας ή εάν η
άδεια δεν έχει χρησιμοποιηθεί για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών,
εκτός από τις περιπτώσεις όπου η μη
χρησιμοποίηση οφείλεται στον ευλόγως
απαιτούμενο χρόνο για τη συμμόρφωση
στις υποχρεώσεις που επιβάλλει η
παρούσα οδηγία, και ενημερώνει αμέσως
τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή."

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη υπάρχουν άδειες χονδρικής πώλησης που είναι σήμερα ανενεργές. Το
γεγονός αυτό αυξάνει τεχνητά τον αριθμό των εμπλεκόμενων παραγόντων και δυσχεραίνει
αδικαιολόγητα την αγορά και, επομένως, τους ελέγχους. Έχει, ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία η εν
λόγω αναστολή ή ανάκληση να μην εφαρμόζεται, εάν ο λόγος της αδράνειας είναι ο ευλόγως 
απαιτούμενος χρόνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα
οδηγία. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ενημερώνεται προηγουμένως ο κάτοχος της
άδειας, ώστε να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες αναστολές.



AD\809722EL.doc 37/56 PE430.741v02-00

EL

Τροπολογία 50

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(12β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
79α:
"Άρθρο 79α
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
Οργανισμό και τις αρχές των κρατών
μελών, καθορίζει τα πρότυπα και τα
αναγκαία κριτήρια για την απόκτηση
άδειας εμπορίας και πρακτόρευσης
φαρμάκων.
Ο αιτών πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις
ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:
(α) να διαθέτει μόνιμη διεύθυνση και να
παρέχει στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν
σαφή και μονοσήμαντη ταυτοποίηση της
επίσημης έδρας του εμπορίας ή
πρακτόρευσης·
(β) να αναλαμβάνει την υποχρέωση να
εξασφαλίζει την άσκηση της
δραστηριότητάς του μόνο με τα πρόσωπα
ή τις οντότητες που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του άρθρου 80."

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμάκων είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι χονδρέμποροι-διανομείς και να
υπόκεινται όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, επιθεώρησης και ορθών πρακτικών.
Αυτό πρέπει να ισχύει επίσης για τους παράλληλους εμπόρους.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – εισαγωγή
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(-a) Το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται
από τα εξής:
"Ο κάτοχος άδειας χονδρικής πώλησης,
ο κάτοχος άδειας εμπορίας και ο κάτοχος
άδειας πρακτόρευσης φαρμάκων πρέπει
να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:"

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενη αιτιολόγηση.

Τροπολογία 52

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

– ημερομηνία, – ημερομηνία,
– ονομασία του φαρμάκου, – ονομασία του φαρμάκου,
– ποσότητα που αποτέλεσε αντικείμενο 
παραλαβής, προμήθειας ή εμπορίας,

– ποσότητα που αποτέλεσε αντικείμενο 
παραλαβής, προμήθειας, εμπορίας ή 
πρακτόρευσης,

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

– όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή ή 
του παραλήπτη, κατά περίπτωση·"·
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Τροπολογία 53

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(αα) Το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται από
τα εξής:
"(ζ) να συμμορφώνεται αντιστοίχως
προς τις αρχές και τις κατευθυντήριες
γραμμές της ορθής πρακτικής διανομής,
εμπορίας και πρακτόρευσης φαρμάκων
που προβλέπονται στο άρθρο 84."

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενη αιτιολόγηση.

Τροπολογία 54

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενη αιτιολόγηση.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 13 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 80 – εδάφιο 2
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Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

Για τους σκοπούς του στοιχείου (β), στην
περίπτωση που το προϊόν αποκτάται από
άλλο χονδρέμπορο-διανομέα, οι κάτοχοι
της άδειας χονδρικής πώλησης-διανομής
πρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση με
τις ορθές πρακτικές διανομής του
χονδρεμπόρου-διανομέα που προμηθεύει
φάρμακα καθώς και ότι αυτός διαθέτει
άδεια χονδρικής πώλησης-διανομής.

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια ως προς την προέλευση και την ποιότητα των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών
είναι σημαντική. Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων ορθής παρασκευαστικής
πρακτικής είναι απαραίτητο κάθε εμπλεκόμενος παράγοντας να είναι εξουσιοδοτημένος να
ασκεί τη δραστηριότητά του και να υπόκειται σε αυστηρές και τακτικές επιθεωρήσεις.

Τροπολογία 56

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(13α) Το άρθρο 84 αντικαθίσταται από τα 
εξής:
"Άρθρο 84
Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές
διανομής, εμπορίας και πρακτόρευσης
φαρμάκων. Προς το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή συμβουλεύεται την επιτροπή
φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και
τη φαρμακευτική επιτροπή που
συστήθηκε από την απόφαση
75/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου1.
1 ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σελ. 23.
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Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμάκων είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι χονδρέμποροι-διανομείς και να
υπόκεινται όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, επιθεώρησης και ορθών πρακτικών.
Αυτό πρέπει να ισχύει επίσης για τους παράλληλους εμπόρους.

Τροπολογία 57

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
84a:
"Άρθρο 84α
Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με συγκεκριμένες ορθές 
πρακτικές παρασκευής δραστικών 
φαρμακευτικών ουσιών και 
συγκεκριμένες ορθές πρακτικές 
παρασκευής εκδόχων. Προς το σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή συμβουλεύεται την 
Επιτροπή Φαρμακευτικών 
Ιδιοσκευασμάτων που συστάθηκε από
την οδηγία 75/319/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και τη Φαρμακευτική Επιτροπή που 
συστάθηκε από την απόφαση 
75/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου."

Αιτιολόγηση

Τόσο τα έκδοχα όσο και οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες (ΔΦΟ) πρέπει να διέπονται από τις 
σχετικές ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (ΟΠΠ) που έχουν εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Καλείται η Επιτροπή να αναπτύξει ειδικές ΟΠΠ 
για τις ΔΦΟ και ειδικές ΟΠΠ για τα έκδοχα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των δύο αυτών διαφορετικών κατηγοριών ουσιών και ιδίως το γεγονός ότι τα έκδοχα δεν έχουν 
θεραπευτική δράση.
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Τροπολογία 58

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα πρόσωπα που εμπορεύονται ή 
πρακτορεύουν φάρμακα εξασφαλίζουν ότι 
τα φάρμακα που αποτελούν αντικείμενο 
εμπορίας ή πρακτόρευσης καλύπτονται 
από άδεια κυκλοφορίας που χορηγείται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
726/2004 ή από τις αρμόδιες αρχές ενός 
κράτους μέλους σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Κοινοποιούν τη δραστηριότητά τους στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
είναι εγκατεστημένα.

Κοινοποιούν τη δραστηριότητά τους στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 
είναι εγκατεστημένα, η οποία ενημερώνει 
τον Οργανισμό.

Αιτιολόγηση

Τα πρόσωπα ή οι οντότητες που προβαίνουν σε εμπορία ή πρακτόρευση φαρμάκων πρέπει να 
είναι υποχρεωμένοι να επαληθεύουν ότι τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο εμπορίας ή 
πρακτόρευσης καλύπτονται από ισχύουσα άδεια εμπορίας. Η εθνική διαδικασία κοινοποίησης 
πρέπει να ενισχυθεί με ενωσιακή τράπεζα δεδομένων παρεμφερή προς τις απαιτήσεις που 
ισχύουν για τους κατόχους άδειας χονδρικής διανομής προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια ως 
προς όλους τους συμμετέχοντες.

Τροπολογία 59

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
88β:
"Άρθρο 88β
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Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και κατόπιν διαβουλεύσεως με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
αναπτύσσουν στρατηγική πληροφόρησης 
όσον αφορά την ασφάλεια των 
προμηθειών φαρμάκων. Η στρατηγική 
λαμβάνει υπόψη της τις διάφορες εθνικές 
νομικές διατάξεις που αφορούν την 
προμήθεια φαρμάκων, καθώς και τους 
κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με 
ορισμένου είδους προμήθειες φαρμάκων 
και με το παράνομο εμπόριο στο 
Διαδίκτυο."

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 14 β (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 97 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Στο άρθρο 97 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος 5α:
"5a. Η Επιτροπή διασφαλίζει, σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό και τις 
εθνικές αρχές, ότι οι παρασκευαστές, 
εισαγωγείς, χονδρέμποροι-διανομείς, 
έμποροι και πράκτορες, είτε συλλογικά 
είτε ατομικά, προωθούν δημόσιες 
ενημερωτικές εκστρατείες στα διάφορα 
μέσα ενημέρωσης (Τύπος, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, Διαδίκτυο) για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στο 
Διαδίκτυο."
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Αιτιολόγηση

Οι πολίτες πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνεπάγονται οι αγορές φαρμάκων στο 
Διαδίκτυο και να διαθέτουν πληροφορίες για τον τρόπο διάκρισης μεταξύ των εγκεκριμένων 
ηλεκτρονικών φαρμακείων και των παράνομων διανομέων. Δεδομένων των οικονομικών 
πόρων που διαθέτουν οι παρασκευαστές, εισαγωγείς, χονδρέμποροι-διανομείς, έμποροι και 
πράκτορες και δεδομένου ότι είναι προς το απόλυτο συμφέρον τους η προστασία των 
καταναλωτών και της υπόληψής τους, οι ενημερωτικές εκστρατείες πρέπει να διοργανώνονται 
από τον κλάδο ενώ η Επιτροπή θα έχει εποπτικό ρόλο για να διασφαλίζει τη διεξαγωγή τους.

Τροπολογία 61

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(-α) H παράγραφος 1 αντικαθίσταται από
τα εξής:
"1. Οι αρμόδιες αρχές του οικείου 
κράτους μέλους, υπό το συντονισμό του 
Οργανισμού, εξασφαλίζουν, με 
επανειλημμένες και, εάν απαιτείται, 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, και,
ενδεχομένως, παραγγέλλοντας, σε
επίσημο εργαστήριο ελέγχου των 
φαρμάκων ή σε εργαστήριο 
αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό, τη 
διενέργεια ελέγχων επί δειγμάτων, την 
τήρηση των επιταγών του νόμου σχετικά 
με τα φάρμακα. Οι επιθεωρήσεις αυτές 
πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της 
αρμοδίας αρχής που πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα:
(α) να επιθεωρούν τις επιχειρήσεις 
παρασκευής και τις εμπορικές 
επιχειρήσεις, καθώς και τα εργαστήρια
που επιφορτίζονται από τον κάτοχο της 
αδείας παρασκευής να πραγματοποιούν 
ελέγχους δυνάμει του άρθρου 20·
(β) να λαμβάνουν δείγματα·
(γ) να λαμβάνουν γνώση όλων των
εγγράφων που αναφέρονται στο
αντικείμενο των επιθεωρήσεων, με την
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επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων
στα κράτη μέλη την 21η Μαΐου 1975, οι
οποίες περιορίζουν το εν λόγω δικαίωμα
όσον αφορά την περιγραφή της μεθόδου 
παρασκευής."

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμάκων είναι απαραίτητο να ενισχυθεί και να
γενικευθεί το σύστημα των επιθεωρήσεων.

Τροπολογία 62

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(αα) H παράγραφος 2 αντικαθίσταται
από τα εξής:
"2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να
διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις και,
εάν είναι αναγκαίο, αιφνιδιαστικές
επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των
παραγωγών, των διανομέων ή των
εισαγωγέων δραστικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, στις
εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας
παρασκευής, τις εγκαταστάσεις των
εμπόρων και των πρακτόρων φαρμάκων
ή τις εγκαταστάσεις των παραγωγών,
εισαγωγέων και διανομέων εκδόχων, όταν
υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες, με βάση τις
πληροφορίες που διαθέτουν οι αρχές ή
προηγούμενες περιπτώσεις, ότι δεν
τηρούνται οι νομικές υποχρεώσεις και/ή
οι κατευθυντήριες γραμμές. Οι
επιθεωρήσεις αυτές μπορούν επίσης να
διενεργούνται μετά από αίτηση κράτους
μέλους, της Επιτροπής ή του
Οργανισμού."

Αιτιολόγηση

Βλ. προηγούμενη αιτιολόγηση.
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Τροπολογία 63

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμάκων είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι χονδρέμποροι-διανομείς και να
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υπόκεινται όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, επιθεώρησης και ορθών πρακτικών.
Αυτό πρέπει να ισχύει επίσης για τους παράλληλους εμπόρους.

Τροπολογία 64

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 65

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 15 – στοιχείο γ
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
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, ορθών πρακτικών
εμπορίας ή ορθών πρακτικών
πρακτόρευσης που προβλέπονται από τη
νομοθεσία της Ένωσης, η πληροφορία
αυτή καταχωρίζεται στην ενωσιακή βάση
δεδομένων που αναφέρεται στην
παράγραφο 6 και οι διαδικασίες 
παρασκευής και διανομής παύουν 
πάραυτα."

Τροπολογία 67

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

Η Επιτροπή εγκρίνει λεπτομερείς
κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν τις
αρχές για τις επιθεωρήσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 111 και
ειδικότερα για τα όργανα της Ένωσης 
και/ή τα εθνικά όργανα που είναι αρμόδια 
για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει η πρώτη επαλήθευση να πραγματοποιείται το αργότερο 3 έτη μετά την
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καταχώριση της τρίτης χώρας στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 111 β. Αντίθετα, είναι
ανάγκη η επαλήθευση να πραγματοποιείται πριν από την καταχώριση της χώρας στον κατάλογο
αυτό, μεταξύ των άλλων, διότι το άρθρο 51, παράγραφος 2, απαλλάσσει τα ειδικευμένα
πρόσωπα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τη διενέργεια ελέγχων, όταν τα προϊόντα
προέρχονται από χώρες με τις οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες που διασφαλίζουν
την ποιότητα του προϊόντος.

Τροπολογία 68

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος τρίτης
χώρας, καταχωρίζει, μετά τη θετική
έκβαση της επιθεώρησης που
πραγματοποιείται από το φορέα που είναι
αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο 111α, την
εν λόγω χώρα, με απόφαση, εάν το
κανονιστικό της πλαίσιο για τις δραστικές
ουσίες που εξάγονται στην Ένωση και ο
αντίστοιχος έλεγχος και επιβολή της
νομοθεσίας εξασφαλίζουν προστασία της
δημόσιας υγείας ισοδύναμη με εκείνη που
επιτυγχάνεται στην Ένωση. Λαμβάνονται
ιδιαίτερα υπόψη τα εξής:

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 16
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 111 β – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 121, 
παράγραφος 2, εκδίδει κατευθυντήριες
γραμμές στις οποίες καθορίζονται 
λεπτομερώς οι απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχεία 
α) έως δ), διασφαλίζοντας με τα 
κατάλληλα μέσα, καθώς και με έκτακτα, 
ενδεχομένως, μέτρα την επαλήθευση και 
εν συνεχεία την εποπτεία ως προς την 
ποιότητα των δραστικών ουσιών και την 
ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμη η στενότερη εποπτεία κυρίως επί των εισαγωγών δραστικών ουσιών από τρίτες 
χώρες, λαμβάνοντας όμως υπόψη την ανάγκη διάκρισης μεταξύ του ελέγχου των ορθών 
πρακτικών παρασκευής, και εντέλει της ποιότητας των δραστικών ουσιών, και της εξακρίβωσης 
της λεγόμενης πλαστότητας ή παραποίησης, που αφορά τους ενδεχόμενους κατόχους 
δικαιώματος ευρεσιτεχνίας.

Τροπολογία 70

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον
Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών, επαληθεύει τακτικά κατά
πόσον πληρούνται οι όροι που
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Η πρώτη
επαλήθευση πραγματοποιείται για την
επιβεβαίωση της τήρησης των κριτηρίων
της παραγράφου 1 και εν συνεχεία 
ακολουθούν τακτικές επαληθεύσεις ανά 
διαστήματα τουλάχιστον τριών ετών.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 71

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των φαρμάκων είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
παράγοντες που εργάζονται στον τομέα αυτό και όχι μόνο οι χονδρέμποροι-διανομείς και να
υπόκεινται όλοι σε ένα αυστηρό σύστημα διαπίστευσης, επιθεώρησης και ορθών πρακτικών.
Αυτό πρέπει να ισχύει επίσης για τους παράλληλους εμπόρους.

Τροπολογία 72

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες
για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε
περίπτωση παράβασης των εθνικών

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες
για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε
περίπτωση παράβασης των εθνικών
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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.

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,
αποτρεπτικές και ισοδύναμες. Τα κράτη
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις
στην Επιτροπή το αργότερο έως τις [να
εισαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία 6
μήνες μετά τη δημοσίευση] και
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για
τυχόν τροποποιήσεις τους.

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης των φαρμάκων, είναι απαραίτητο τα
κράτη μέλη όχι μόνο να υιοθετήσουν ένα αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό σύστημα
νόμων, αλλά και να διασφαλίσουν την ομοιομορφία των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο κίνδυνο τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για τη σχέση
εμπιστοσύνης που συνδέει ασθενείς, φαρμακοποιούς και παρασκευαστές, είναι αναγκαίο οι
διατάξεις της παρούσας οδηγίας να εφαρμοστούν ταχύτατα.

Τροπολογία 73

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 118γα

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται στενά με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης για την κατάρτιση Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την εξάλειψη της 
παραποίησης φαρμάκων και της 
παράνομης εμπορίας ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων. Η σύμβαση καλύπτει τις 
πτυχές του προβλήματος της 
παραποίησης και της παράνομης 
εμπορίας ψευδεπίγραφων φαρμάκων που 
άπτονται του αστικού και ποινικού 
δικαίου.
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο στις [να εισαχθεί συγκεκριμένη 
ημερομηνία 6 μήνες μετά τη δημοσίευση]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

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

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 
[να εισαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία 6
μήνες μετά τη δημοσίευση + μία ημέρα]. 

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

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

(α) τις αναγκαίες διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
στο βαθμό που σχετίζεται με το άρθρο 46β 
παράγραφος 2 στοιχείο β) και με το άρθρο 
46β παράγραφος 3 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται από την 
παρούσα οδηγία από τις [να εισαχθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία 6 μήνες μετά τη 
δημοσίευση]·

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

(β) τις αναγκαίες διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφοι 6, 
8 και 9 από τις [να εισαχθεί συγκεκριμένη 
ημερομηνία 12 μήνες μετά τη 
δημοσίευση].
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(γ) 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,
παράγραφος 2, και 54α, παράγραφος 3,
στο βαθμό που αναφέρονται στο άρθρο 
54α, παράγραφος 5, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται από την 
παρούσα οδηγία από τις [να εισαχθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία 6 μήνες μετά 
τη δημοσίευση]·
(δ) τις αναγκαίες διατάξεις για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 1, παράγραφος 
9, εκτός εάν σχετίζεται με το άρθρο 54α,
παράγραφος 5, και τα άρθρα 54α,
παράγραφος 2, και 54α, παράγραφος 3,
στο βαθμό που αναφέρονται στο άρθρο 
54α, παράγραφος 5, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ όπως τροποποιείται από την 
παρούσα οδηγία από τις [να εισαχθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία 48 μήνες μετά 
τη δημοσίευση]·

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

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

Αιτιολόγηση

Ακόμη και μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, είναι αμφίβολο εάν θα θεσπιστούν συγκεκριμένα 
μέτρα προτού παρέλθουν μερικά έτη. Επομένως, τα προσωρινά μέτρα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρις ότου γίνει δυνατή η θέσπιση πλήρων μέτρων. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει να απαιτούν, μεταξύ άλλων, οι κάτοχοι άδειας παρασκευής (συμπεριλαμβανομένων 
όσων προβαίνουν σε νέα συσκευασία) που αφαιρούν ή επικαλύπτουν εμφανή χαρακτηριστικά 
ασφαλείας που αναγράφονται επί εθελοντικής βάσεως από τον πρώτο παρασκευαστή να τα 
αντικαθιστούν από άλλα ισοδύναμα εμφανή χαρακτηριστικά ασφαλείας και να φέρουν απόλυτη 
ευθύνη στην περίπτωση που, συνεπεία των ενεργειών τους, ψευδεπίγραφα φάρμακα εισέρχονται 
στην αλυσίδα εφοδιασμού.
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Τροπολογία 75

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2α. Έως ... [να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 
μήνες μετά τη δημοσίευση], η Επιτροπή,
σε συνεργασία με τον Οργανισμό και τις
αρχές των κρατών μελών, εκπονεί
ποιοτική και ποσοτική μελέτη σχετικά με
την πώληση ψευδεπίγραφων φαρμάκων
στην Ευρώπη μέσω του Διαδικτύου και,
αν χρειαστεί, υποβάλλει νομοθετική
πρόταση για την προστασία της υγείας
των ευρωπαίων πολιτών.

Αιτιολόγηση

Η διάδοση της προσφοράς ψευδεπίγραφων φαρμάκων από το Διαδίκτυο προξενεί μεγάλη
ανησυχία. Για την προστασία της δημόσιας υγείας και πριν από την πρόβλεψη ενδεχόμενων
νομοθετικών δράσεων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για την
έκταση του φαινομένου στην Ευρώπη.



PE430.741v02-00 56/56 AD\809722EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Παραποιημένα φάρμακα (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ)

Έγγραφα αναφοράς COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE
19.10.2009

Συντάκτης γνωμοδότησης
Ημερομηνία ορισμού

Amalia Sartori
16.9.2009

Εξέταση στην επιτροπή 15.10.2009 27.1.2010

Ημερομηνία έγκρισης 18.3.2010

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

51
0
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική
ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen,
Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek,
Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad
Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler,
Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi,
Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen,
Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Marita Ulvskog,
Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras,
Henri Weber, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική
ψηφοφορία

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ilda Figueiredo,
Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Marian-
Jean Marinescu, Frédérique Ries, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann
Winkler, Ивайло Калфин, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2)
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Britta Reimers


