
CM\771264HU.doc PE353.687/REVv02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Petíciós Bizottság

20.02.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Sabine Hancl, német állampolgár által benyújtott 1086/2003. számú petíció a 
cukorbetegekről és az állati eredetű inzulin iránti igényükről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki maga is cukorbetegségben szenved, vázolja, hogy az elmúlt 20 
évben a genetikailag módosított inzulin nagymértékben kiszorította a piacról az állati inzulint. 
Sok cukorbeteg azonban állati inzulint igényel a genetikailag módosított inzulin esetleges 
komoly mellékhatásai miatt. Az állati inzulint az Egyesült Királyságban és Svájcban állítják 
elő, ennek a ténynek azonban sok orvos nincs a tudatában. Egy német cég kérelmezte már az 
említett anyag gyártásának folytatásához szükséges engedélyt. A petíció benyújtója 
intézkedést kér annak biztosítására, hogy az állati eredetű inzulin Európa-szerte elérhető
legyen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2004. április 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3.  A Bizottságtól kapott válasz: 2005. február 10.

A Szerződés 152. cikke értelmében eszközölt kiegészítő korlátozások következtében a petíció 
benyújtói kérik a Bizottságot, hogy tegyen intézkedést annak biztosítására, hogy az állati 
eredetű inzulin-készítmények Európa-szerte továbbra is rendelkezésre álljanak, mert az 
inzulin-függő diabetes mellitus kezelése nem biztosítható. A Szerződés 152. cikke 
értelmében, az egészségügyi ellátás biztosításának minden formája a tagállamok feladata. 
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Idetartoznak az egyéni kezeléséhez szükséges, túlnyomó részben használt genetikailag 
módosított humán inzulinkészítményeken túl az állati eredetű inzulin-készítmények 
elérhetőségére vonatkozó nemzeti előírások is.

A genetikailag módosított inzulinnak a petícióban ismertetett esetleges mellékhatásai nem 
csak a jelenlegi genetikailag módosított inzulinkészítményekre jellemzőek, és azóta 
közismertek, hogy az állati eredetű inzulint bevezették a múltban a diabetes mellitus 
kezelésére. Ezeket a mellékhatásokat minden olyan, törzskönyvezett inzulinkészítmény 
európai központi engedélyezése során figyelembe veszik, amelyek jelenleg a piacon 
megtalálhatók.

A gyógyszerkészítmények gyártását, forgalmazását és alkalmazását szabályozó európai 
jogszabályok lényeges célkitűzése a közegészségügy védelme. E tekintetben a rekombináns 
DNS-technológia segítségével kifejlesztett inzulin tudományos értékelése és forgalomba 
hozatalának engedélyezése ugyanazon normáknak kell, hogy megfeleljen, mint a 
gyógyszerkészítmények egyéb típusai. Pontosabban, a forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelemhez csatolt részletes adatoknak és dokumentumoknak bizonyítaniuk kell, hogy a 
hivatkozott termék terápiás hatékonysága többet nyom a latban, mint a lehetséges kockázatok.

A Közösségben semmilyen gyógyszerkészítmény nem kerülhet egyetlen tagállam piacára 
sem, hacsak a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai nem adtak ki rá (a 2001/83/EK 
irányelv rendelkezéseinek megfelelően) forgalomba hozatali engedélyt, vagy a Bizottság nem 
engedélyezte azt a 2309/93/EGK rendeletnek megfelelően. Ennélfogva, az azokra az állati 
eredetű inzulinokra vonatkozó, új forgalomba hozatali engedélyek kibocsájtása, amelyek 
kérelmét a tagállamokban nyújtják be, az érintett tagállam illetékes hatóságainak feladata.

4. A Bizottságtól kapott további válasz: 2009. február 20.

A petíciót 2003-ban nyújtották be először. A petíció benyújtója, aki maga is 
cukorbetegségben szenved, vázolja, hogy az elmúlt 20 évben a genetikailag módosított inzulin 
nagymértékben kiszorította a piacról az állati eredetű inzulint. Sok cukorbeteg azonban állati 
eredetű inzulint igényel a genetikailag módosított inzulin esetleges komoly mellékhatásai 
miatt. A petíció benyújtója intézkedést kér annak biztosítására, hogy az állati eredetű inzulin 
Európa-szerte elérhető legyen.
Az EP Petíciós Bizottsága 2006-ban újra megnyitotta a petíciót, mert új információ birtokába 
jutott. A petíció benyújtója, az általa 2006. február 29-én benyújtott, a genetikailag módosított 
inzulin mellékhatásaira vonatkozó kiegészítő tájékoztatásban megismétli eredeti, a fent 
említett 1086/2003. sz. petícióban szereplő kérését, miszerint kéri, hogy az állati eredetű 
inzulin hozzáférhető legyen az Európai Unió területén.

A Bizottság megállapításai

Amint az a Bizottság eredeti (2004-es) válaszában is szerepel, semmilyen 
gyógyszerkészítmény nem kerülhet egyetlen tagállam piacára sem, hacsak a szóban forgó 
tagállam illetékes hatóságai nem adtak ki rá (a 2001/83/EK irányelv rendelkezéseinek 
megfelelően) forgalomba hozatali engedélyt, vagy a Bizottság nem engedélyezte azt a 
726/2004/EK rendeletnek (korábban 2309/93/EGK rendelet) megfelelően.
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A tagállamok (vagy a 726/2004/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének (b) pontja értelmében
a betegek érdekében eljáró Európai Bizottság) bocsájthatják ki az állati eredetű inzulinra 
vonatkozó forgalomba hozatali engedélyt – azonban csak akkor, ha valaki erre irányuló 
kérelmet nyújtott be. 

Mindazonáltal a Közösség gyógyszerészeti jogszabályai között számos intézkedés lehetővé 
teszi a megfelelő gyógyszerek iránti igény kezelését, lehetővé téve a tagállamok számára, 
hogy forgalomba hozatali engedély nélkül is elérhetővé tegyenek bizonyos termékeket.

A tagállamok „különleges felhasználás” esetén (2001/83/EK irányelv 5. cikk (1) bekezdés) 
hozzáférhetővé tehetnek a betegek számára olyan gyógyszerkészítményt, amely nem 
rendelkezik a tagállam területén forgalomba hozatali engedéllyel. A tagállamok egy másik 
tagállam területén engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmény, valamint megalapozott 
közegészségügyi okok fennállása esetén is engedélyezhetik a szóban forgó 
gyógyszerkészítmény forgalomba hozatalát (a 2001/83/EK irányelv 126a. cikke).

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az állati eredetű inzulin az Európai Unió 
területén jelenleg csak az Egyesült Királyságban (gyártója a Wockhardt UK Limited) és 
Lengyelországban (Polfa Tarchomin) engedélyezett.

Következtetés

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az állati eredetű inzulin jelenleg csak két 
tagállamban engedélyezett. Amennyiben erre a készítményre a betegek kezelése érdekében 
más tagállamokban is szükség van, a tagállamok nemzeti hatóságai a jogszabályban 
meghatározott mechanizmusokra támaszkodva hozzáférhetővé tehetik azt.
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