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Θέμα: Αναφορά 0957/2009, της S. T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, ιταλίδα υπήκοος και κάτοικος Γερμανίας, επισημαίνει ότι η φαρμακευτική 
αγωγή που της συνταγογραφήθηκε από ιταλό γιατρό δεν διατίθεται στη Γερμανία. Το 
αντίστοιχο φάρμακο που κυκλοφορεί περιέχει τις ίδιες δραστικές ουσίες, οι οποίες όμως είναι 
αναμεμειγμένες με άλλα συστατικά, διαφορετικά από εκείνα που περιέχονται στο ιταλικό 
σκεύασμα. Η αναφέρουσα αντιμετωπίζει συχνά αυτό το πρόβλημα και θεωρεί ότι συνιστά 
σοβαρή απειλή κατά της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και οδηγία 2001/83/ΕΚ) 
τα φάρμακα μπορούν να εγκρίνονται είτε σε κεντρικό επίπεδο, με απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, είτε σε εθνικό επίπεδο, από τα κράτη μέλη. Οι άδειες κυκλοφορίας που 
εγκρίνονται σε κεντρικό επίπεδο ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Στην περίπτωση εθνικών 
αδειών κυκλοφορίας, απαιτείται έγκριση σε κάθε κράτος μέλος, στην αγορά του οποίου 
προορίζεται να διατεθεί το προϊόν. Η φαρμακευτική εταιρεία αποφασίζει σε ποιο κράτος 
μέλος θα υποβάλει αίτηση έγκρισης ενός φαρμάκου.

Επομένως, εάν ένα φάρμακο εγκρίνεται στην Ιταλία μέσω της εθνικής διαδικασίας, το ίδιο 
φάρμακο δεν εγκρίνεται, αλλά ούτε και πωλείται, αυτομάτως στη Γερμανία. Συχνά, το ίδιο ή 
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παρόμοιο φάρμακο εγκρίνεται και πωλείται με διαφορετική ονομασία σε άλλο κράτος μέλος. 
Η εύρεση του κατάλληλου φαρμάκου για έναν ασθενή που είναι παρόμοιο με το προϊόν το 
οποίο λάμβανε σε ένα άλλο κράτος μέλος, εξαρτάται από τη δυνατότητα και τη διακριτική 
ευχέρεια των επαγγελματιών υγείας.

Η Επιτροπή γνωρίζει τις ελλείψεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην ΕΕ και 
το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι ασθενείς εξακολουθούν εν προκειμένω να αντιμετωπίζουν άνιση 
μεταχείριση. Στην ανακοίνωσή της τής 10ης Δεκεμβρίου 2008 με θέμα "Ασφαλή, καινοτόμα 
και προσβάσιμα φάρμακα: ένα ανανεωμένο όραμα για το φαρμακευτικό τομέα", η Επιτροπή 
καθορίζει τα μέτρα για μια καλύτερη πρόσβαση στα φάρμακα για τους ευρωπαίους ασθενείς.


