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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1086/2003, της Sabine Hancl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ανάγκη διαθεσιμότητας ινσουλίνης ζωικής προέλευσης για ασθενείς με 
διαβήτη

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, που πάσχει από διαβήτη, εξηγεί ότι η ινσουλίνη που παράγεται με μεθόδους 
της γενετικής μηχανικής τα τελευταία 20 χρόνια έχει παραγκωνίσει την ινσουλίνη ζωικής 
προέλευσης από την αγορά. Πολλοί ασθενείς με διαβήτη, ωστόσο, έχουν άμεση ανάγκη 
ινσουλίνης ζωικής προέλευσης, καθώς η ινσουλίνη που παράγεται με μεθόδους της γενετικής 
μηχανικής μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες. Η ζωική ινσουλίνη παράγεται στην Αγγλία 
και στην Ελβετία, κάτι το οποίο πολλοί ιατροί αγνοούν. Μία γερμανική εταιρεία έχει ζητήσει 
άδεια για την επανέναρξη της παραγωγής. Η αναφέρουσα ζητεί να καταβληθεί προσπάθεια 
για να διασφαλιστεί ότι η ζωική ινσουλίνη θα καταστεί εκ νέου διαθέσιμη παντού στην 
Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου 2005.

Το αίτημα της αναφέρουσας προς την Επιτροπή να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να 
διασφαλιστεί ότι η ινσουλίνη ζωικής προέλευσης θα παραμείνει διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τη θεραπεία των ασθενών με διαβήτη δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω 
περιορισμών σχετικών με την επικουρικότητα σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης. Το 
άρθρο αυτό ορίζει ότι η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης είναι 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις εθνικές διατάξεις για τη 
διαθεσιμότητα ινσουλίνης ζωικής προέλευσης εκτός από την επικρατούσα ινσουλίνη που 
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παράγεται με μεθόδους της γενετικής μηχανικής για ατομική θεραπεία.

Οι πιθανές παρενέργειες της ινσουλίνης που παράγεται με μεθόδους της γενετικής μηχανικής 
όπως περιγράφεται στην αναφορά δεν χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τη σημερινή ινσουλίνη 
που παράγεται με μεθόδους της γενετικής μηχανικής και είναι γνωστές από τότε που άρχισε 
να χρησιμοποιείται η ινσουλίνη ζωικής προέλευσης στη θεραπεία των ασθενών με διαβήτη.
Αυτές οι παρενέργειες εξετάζονται στην κεντρική ευρωπαϊκή χορήγηση άδειας οποιουδήποτε 
ιδιοσκευάσματος ινσουλίνης, που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Ο βασικός στόχος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή, διανομή και χρήση 
ιατρικών προϊόντων είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Η επιστημονική αξιολόγηση και 
η έγκριση κυκλοφορίας στην αγορά ινσουλίνης που παράγεται με τεχνολογία 
ανασυνδυασμένου DNA πρέπει να ικανοποιούν τα ίδια πρότυπα με τους άλλους τύπους 
ιατρικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, οι λεπτομέρειες και τα έγγραφα που συνοδεύουν μια 
αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας πρέπει να αποδεικνύουν ότι η θεραπευτική 
αποτελεσματικότητα του αναφερόμενου προϊόντος είναι σημαντικότερη από τους πιθανούς 
κινδύνους.

Στην Κοινότητα, κανένα ιατρικό προϊόν δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά ενός 
κράτους μέλους αν δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω 
κράτους μέλους (σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ), ή αν δεν έχει χορηγηθεί 
άδεια από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93. Ως εκ τούτου, η 
χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας για ινσουλίνες ζωικής προέλευσης για τις οποίες οι 
αιτήσεις έχουν υποβληθεί στα κράτη μέλη εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών 
των εν λόγω κρατών μελών.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά εστάλη για πρώτη φορά το 2003. Η αναφέρουσα, που πάσχει από διαβήτη, 
ισχυρίζεται ότι τα τελευταία 20 χρόνια η ινσουλίνη που παράγεται με μεθόδους της γενετικής 
μηχανικής έχει παραγκωνίσει την ινσουλίνη ζωικής προέλευσης από την αγορά. Ωστόσο, 
πολλοί ασθενείς με διαβήτη έχουν άμεση ανάγκη ινσουλίνης ζωικής προέλευσης, καθώς η 
ινσουλίνη που παράγεται με μεθόδους γενετικής μηχανικής ενδέχεται να έχει σοβαρές 
παρενέργειες. Η αναφέρουσα ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
ζωική ινσουλίνη είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το 2006 η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ ξεκίνησε εκ νέου την εξέταση της αναφοράς, καθώς 
παρασχέθηκαν νέες πληροφορίες. Στις συμπληρωματικές πληροφορίες που υπέβαλε η 
αναφέρουσα στις 29 Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τις παρενέργειες της ινσουλίνης που 
παράγεται με μεθόδους της γενετικής μηχανικής, επαναλαμβάνει το αρχικό αίτημά της, το 
οποίο διατυπώθηκε στην προαναφερθείσα αναφορά 1086/2003, για πρόσβαση σε ινσουλίνη 
ζωικής προέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Όπως αναφέρεται ήδη στην αρχική απάντηση της Επιτροπής (2004), κανένα φάρμακο δεν 
μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά ενός κράτους μέλους εάν δεν έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους (σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ), ή εάν δεν έχει χορηγηθεί άδεια από την Επιτροπή σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 (πρώην κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93).
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Τα κράτη μέλη (ή, προς όφελος των ασθενών, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, 
σημείο β, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) μπορούν να 
εκδίδουν άδεια κυκλοφορίας για ινσουλίνη ζωικής προέλευσης – με μόνη, ωστόσο, 
προϋπόθεση ότι αυτή η αίτηση για άδεια κυκλοφορίας υποβάλλεται από έναν αιτούντα.

Εντούτοις, προκειμένου να καλύπτεται η ανάγκη για κατάλληλα φάρμακα, υπάρχουν αρκετές 
διατάξεις στην κοινοτική φαρμακευτική νομοθεσία που επιτρέπουν στα κράτη μέλη τη 
διάθεση προϊόντων ακόμη και χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την πρόσβαση ασθενών σε ένα φάρμακο που δεν 
διαθέτει άδεια κυκλοφορίας στην επικράτειά τους σε περίπτωση «παρηγορητικής χρήσης» 
(άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ). Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης, για ένα 
φάρμακο που διαθέτει άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος και για τεκμηριωμένους 
λόγους δημόσιας υγείας, να εγκρίνουν τη διάθεση του εν λόγω φαρμάκου στην αγορά (άρθρο 
126, εδάφιο α, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Επιτροπής, η ινσουλίνη ζωικής προέλευσης διαθέτει επί του 
παρόντος άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο (παρασκευάστρια 
εταιρεία η Wockhardt UK Limited) και στην Πολωνία (Polfa Tarchomin).

Συμπέρασμα

Η ινσουλίνη ζωικής προέλευσης είναι επί του παρόντος εγκεκριμένη σε δύο κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατέθηκαν στην Επιτροπή. Εάν το εν λόγω προϊόν είναι 
απαραίτητο για τη θεραπεία ασθενών σε άλλα κράτη μέλη, οι εθνικές αρχές μπορούν να 
βασιστούν στους μηχανισμούς που προβλέπει η νομοθεσία προκειμένου να το καταστήσουν 
διαθέσιμο.
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