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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

. (3α) Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι, όταν 
ο καταναλωτής αγοράζει φάρμακα μέσω 
του Διαδικτύου, δεν μπορεί πάντοτε να 
εξακριβώσει τη γνησιότητα της πηγής. 
Εξάλλου, απαιτείται περαιτέρω 
αξιολόγηση όσον αφορά τους δυνητικούς 
κινδύνους που απορρέουν από την αγορά 
φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Για το 
λόγο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλλει ανά διετία έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις συνέπειες των 
μέτρων που προβλέπει η παρούσα οδηγία 
και την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης, 
εξετάζοντας ειδικότερα το ζήτημα της 
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υπαγωγής της πώλησης φαρμάκων χωρίς 
ιατρική συνταγή στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλειοψηφία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων εισέρχεται στην αγορά μέσω παράνομων 
ιστοθέσεων στο Διαδίκτυο. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ασφαλούς αγοράς 
φαρμάκων μέσω του Διαδικτύου και χωρίς ιατρική συνταγή.

Τροπολογία 2

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(3β) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και 
τις αρχές των κρατών μελών, πρέπει να 
δρομολογήσει μια εκστρατεία 
ενημέρωσης των καταναλωτών για τους 
κινδύνους που απορρέουν από την αγορά 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Η εκστρατεία 
πρέπει, ειδικότερα, να ευαισθητοποιήσει 
τους καταναλωτές όσον αφορά τα 
ισχύοντα μέτρα εξακρίβωσης της 
γνησιότητας (όπως ολογράμματα και 
σφραγίδες ασφαλείας) στη συσκευασία 
των φαρμάκων καθώς και τους κινδύνους 
που απορρέουν από την αγορά φαρμάκων 
από παράνομες πηγές στο Διαδίκτυο που 
στερούνται αδείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αυξανόμενος αριθμός των ψευδεπίγραφων φαρμάκων καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές 
αγνοούν τους κινδύνους που απορρέουν από την αγορά ψευδεπίγραφων φαρμάκων, ιδίως από 
παράνομες ιστοθέσεις στο Διαδίκτυο. Η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών μπορεί να 
συμβάλει στον εντοπισμό των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αγορά. 
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Τροπολογία 3

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

-1) Στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται το 
ακόλουθο σημείο 5α μετά το σημείο 5:
«5α. Ψευδεπίγραφο φάρμακο:
κάθε φάρμακο που παρουσιάζει σκόπιμη 
παραποίηση:
(α) της ταυτότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας 
του, της επισήμανσης, του ονόματος και 
της σύνθεσης τόσο ως προς τα 
συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των 
εκδόχων και των δραστικών ουσιών, όσο 
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και ως προς τη δοσολογία τους·
(β) της προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένου του 
παρασκευαστή, της χώρας παρασκευής, 
της χώρας προέλευσης, του κατόχου της 
άδειας κυκλοφορίας στην αγορά·
(γ) του ιστορικού, συμπεριλαμβανομένων 
των καταχωρίσεων και των εγγράφων 
που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της 
αλυσίδας διανομής.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
ενημερώνει τον ορισμό αυτό με βάση την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τις 
διεθνείς συμφωνίες».

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταυτοποίηση, η εξακρίβωση της γνησιότητας και η ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων πρέπει να 
διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση. 
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Τροπολογία 6

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

Κείμενο της Επιτροπής 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. 
Ειδικότερα, οι πληροφορίες σχετικά με 
τους διαύλους διανομής δεν πρέπει να 
διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 8

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

(7) Εάν η επιθεώρηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 συμπεράνει ότι το 
πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με τις αρχές 
και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
παρασκευαστικής πρακτικής και ορθών 
πρακτικών διανομής που προβλέπονται 
από την κοινοτική νομοθεσία, η 
πληροφορία αυτή καταχωρίζεται στην 
κοινοτική βάση δεδομένων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6. Η 
πληροφορία αυτή αναφέρει συγκεκριμένα 
τις αρχές, τις κατευθυντήριες γραμμές 
και τους κανόνες που δεν τηρούνται. Οι 
περιπτώσεις εντοπισμού ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων στην αγορά της Ένωσης 
επίσης καταχωρούνται στην εν λόγω 
βάση δεδομένων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 9

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη της αρχής της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη ορίζουν 
τους κανόνες για τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται για παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις, που μπορεί να 
έχουν ποινικό χαρακτήρα, είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές, και καλύπτουν, μεταξύ 
άλλων, τις ακόλουθες πράξεις:

(1) την παρασκευή ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων, δραστικών ουσιών, εκδόχων, 
τμημάτων, υλικών και βοηθητικών 
μέσων·

(2) την πώληση ή προσφορά προς 
πώληση, συμπεριλαμβανομένης της 
διαμεσολάβησης, την παράνομη 
διακίνηση, την αποθεματοποίηση, την 
εισαγωγή και εξαγωγή ψευδεπίγραφων 
φαρμάκων, δραστικών ουσιών εκδόχων, 
τμημάτων, υλικών και βοηθητικών 
μέσων·
(3) τη νόθευση ή πλαστογραφία 
εγγράφων·
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(4) τη συνέργεια και υποκίνηση σε 
οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες 
παράνομες πράξεις·
(5) την απόπειρα διάπραξης 
οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες 
παράνομες πράξεις.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως 
τις [18 μήνες μετά τη δημοσίευση] και 
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για
τυχόν τροποποιήσεις τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραποίηση φαρμάκων αποτελεί σοβαρή εγκληματική δραστηριότητα που θέτει σε κίνδυνο 
ανθρώπινες ζωές. Οι κυρώσεις κατά της παραποίησης πρέπει να αντανακλούν το γεγονός αυτό.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

17α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 127γ

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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


