
CM\771264BG.doc PE353.687REV

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

20.2.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1086/2003, внесена от Sabine Hancl, с германско гражданство,
относно пациентите, болни от диабет и потребността им от животински 
инсулин

1. Резюме на петицията

Вносителката, която страда от диабет, посочва, че през последните 20 години 
инсулинът, произведен по генетичен път, е заместил в голяма степен животинския 
инсулин на пазара. Но много от пациентите, страдащи от диабет, се нуждаят от
животински инсулин поради възможните сериозни странични ефекти на произведения 
по генетичен път инсулин. Животинският инсулин се произвежда в Обединеното 
кралство и в Швейцария, факт, който е неизвестен на много от лекарите. Германска 
фирма е поискала разрешение да възобнови производството на животински инсулин. 
Вносителката призовава да бъдат предприети действия, за да се гарантира наличността
на животинския инсулин в цяла Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2004 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 февруари 2005 г.

Поради ограниченията, произтичащи от субсидиарността съгласно член 152 от 
Договора за ЕО, искането на вносителката Комисията да предприеме действия, за да 
гарантира наличността на инсулиновите препарати от животински произход на пазара 
на Европейския съюз за лечение на инсулинозависим захарен диабет (diabetes mellitus) 
не може да бъде изпълнено. Съгласно член 152 от Договора за ЕО, всички форми на 
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предоставяне на здравни услуги са отговорност на държавите-членки. Това включва 
националните разпоредби за наличност на инсулинови препарати от животински 
произход в допълнение към преобладаващите човешки инсулинови препарати, 
произведени по генетичен път, за индивидуално лечение.

Възможните странични ефекти на произведения по генетичен път инсулин, както са 
описани в петицията, не са характерни единствено за сегашните инсулинови препарати, 
произведени по генетичен път, а са добре познати, откакто инсулинът с животински 
произход е започнал да се използва за лечение на инсулинозависим захарен диабет в 
миналото. Тези странични ефекти се вземат предвид при издаването на централни
европейски разрешителни за всички патентовани инсулинови препарати, които в 
момента са на пазара. 

Основната цел на европейското законодателство, което регулира производството, 
разпространението и употребата на лекарствени продукти, е да предпазва 
общественото здраве. В това отношение научната оценка и разрешение за търговия с
инсулин, разработен чрез рекомбинантни ДНК технологии, следва да отговаря на 
същите стандарти като другите типове лекарствени продукти. По-конкретно, 
информацията и документите, които придружават заявлението за разрешение за 
търговия, следва да показват, че терапевтичната ефикасност на въпросния продукт 
надвишава възможните рискове от него.

В Общността нито един лекарствен продукт не може да бъде пуснат на пазара на 
държава-членка без разрешение за търговия, издадено от компетентните органи на тази 
държава-членка (съгласно разпоредбите на Директива 2001/83/ЕО), или разрешение, 
дадено от Комисията съгласно Регламент (ЕИО) № 2309/93. Поради това, даването на 
нови разрешения за търговия с инсулинови препарати с животински произход, за които 
са подадени заявления в държавите-членки, е отговорност на компетентните органи на 
въпросните държави-членки.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Петицията е подадена през 2003 г. Вносителката, която страда от диабет, твърди, че 
през последните 20 години, инсулинът, произведен по генетичен път, е заместил в 
голяма степен животинския инсулин на пазара. Но много от пациентите, страдащи от 
диабет, се нуждаят от животински инсулин поради възможните сериозни странични 
ефекти на произведения по генетичен път инсулин. Вносителката призовава да бъдат 
предприети действия, за да се гарантира наличността на животинския инсулин в цяла 
Европа.

През 2006 г. комисията по петиции към ЕП започна ново разглеждане на петицията 
поради наличието на нова информация. В допълнителната информация относно 
страничните ефекти от произведения по генетичен път инсулин, подадена от 
вносителката на 29 февруари 2006 г., тя отново заявява искането си, изложено в 
горепосочената петиция 1086/2003, в която изисква достъп до инсулин с животински 
произход в целия Европейски съюз. 

Наблюдения на Комисията
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Както Комисията посочва в отговора си от 2004 г., нито един лекарствен продукт не 
може да бъде пуснат на пазара на държава-членка без разрешение за търговия, издадено 
от компетентните органи на тази държава-членка (съгласно разпоредбите на Директива 
2001/83/ЕО) или разрешение, дадено от Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 
726/2004 (преди Регламент (ЕИО) № 2309/93).

Държавите-членки (или, в интерес на пациентите, съгласно член 3, параграф 2, буква б) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004, също Европейската комисия) могат да издават 
разрешение за търговия с инсулин с животински произход, но единствено при условие 
че заявлението за такова разрешение се подава от заявител.

Но, за да бъдат задоволени нуждите от подходящи лекарствени продукти, съществуват 
няколко разпоредби в общностното законодателство в областта на лекарствените 
продукти, които позволяват на държавите-членки да разпространяват продукти без 
разрешение за търговия.

Държавите-членки могат да разрешат достъпа на пациенти до лекарствени продукти, 
които не са разрешени на тяхна територия за палиативна употреба (член 5, параграф 1 
от Директива 2001/83/ЕО). За лекарствени продукти, разрешени в друга държава-
членка и при основателни причини, свързани с общественото здраве, държавите-членки 
могат също така да издадат разрешение за пускане на въпросния лекарствен продукт на 
пазара (член 126, буква a) от Директива 2001/83/ЕО).

Според информация на Комисията, понастоящем в ЕС единствено Обединеното 
кралство (производител „Wockhardt UK Limited”) и Полша („Polfa Tarchomin”) имат 
разрешение за търговия с инсулин с животински произход.

Заключение

Според информация на Комисията, към настоящия момент само две държави-членки 
имат разрешение за търговия с инсулин с животински произход. Ако този продукт е 
необходим за лечение на пациенти в други държави-членки, националните органи 
могат да разчитат на механизмите, предвидени в законодателството, за да го осигурят. 
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