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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0485/2010 της Teresa Martin Jimenez (Ισπανίδας), σχετικά με τα 
γενόσημα φάρμακα

1. Περίληψη εγγράφου

Η αναφέρουσα αναφέρεται στην σταθερά αυξανόμενη χρήση των γενόσημων φαρμάκων και 
θέτει το ερώτημα σχετικά με την ασφάλεια του ασθενή. Συνεπώς καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να εξασφαλίσουν ότι για τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του 
εθνικού συστήματος υγείας τηρούνται τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας, απόδοσης και 
ασφάλειας. 

2. Παραδεκτό

Η αναφορά κρίθηκε παραδεκτή την 10η Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη την 9η Δεκεμβρίου 2010.

Στα γενόσημα φάρμακα θα πρέπει να δοθεί άδεια κυκλοφορίας στην αγορά από την αρμόδια 
αρχή πριν εισέλθουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τηρούν τα ίδια 
κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας με όλα τα προϊόντα της ΕΕ.

Τα γενόσημα φάρμακα δεν πρέπει να συγχέονται με τα "ψευδεπίγραφα φάρμακα". Στα 
γενόσημα φάρμακα έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας στην αγορά. Τα ψευδεπίγραφα
φάρμακα υποτίθεται ότι έχουν επιτραπεί νομίμως (άμεση αποστολή γενόσημων φαρμάκων) 
αλλά δεν έχουν υποβληθεί προς έγκριση.

Η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά την πρόληψη της ένταξης στην 
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία είναι πλαστά σε σχέση με 
την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους. Αυτή η πρόταση επί του παρόντος είναι υπό 
συζήτηση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συμπέρασμα

Τα γενόσημα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του εθνικού συστήματος υγείας 
είναι εγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα σύμφωνα με τη Φαρμακευτική νομοθεσία και 
πρέπει να ανταποκρίνονται προς τα απαιτούμενα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας. Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα παράγονται και πωλούνται παράνομα και, 
επιπροσθέτως, παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.


