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Dotyczy: Petycji 1086/2003, którą złożyła Sabine Hancl (Niemcy), w sprawie pacjentów 
chorych na cukrzycę i ich zapotrzebowania na insulinę zwierzęcą

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, chora cierpiąca na cukrzycę, wskazuje na fakt, że w ciągu ostatnich 20 lat 
insulina będąca produktem inżynierii genetycznej znacznie wyparła z rynku insulinę 
zwierzęcą. Jednakże wielu pacjentów cierpiących na cukrzycę wymaga podawania insuliny 
zwierzęcej ze względu na możliwość wystąpienia poważnych skutków ubocznych przy 
stosowaniu insuliny wytworzonej przy pomocy inżynierii genetycznej. Insulina zwierzęca jest 
produkowana w Wielkiej Brytanii oraz w Szwajcarii, z którego to faktu wielu lekarzy nie 
zdaje sobie sprawy. O pozwolenie na rozpoczęcie produkcji tego rodzaju insuliny 
w Niemczech starała się firma niemiecka. Składająca petycję wzywa do podjęcia działań 
mających na celu zapewnienie dostępności insuliny zwierzęcej w całej Europie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2004 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 lutego 2005 r.

Z powodu ograniczeń wynikających z pomocniczości, stosownie do art. 152 Traktatu, żądanie 
składającej petycję skierowane do Komisji dotyczące podjęcia działań zmierzających do 
zapewnienia w całej Unii Europejskiej dostępności preparatów insuliny pochodzenia 
zwierzęcego do leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę typu pierwszego 
(insulinozależną) nie może zostać uwzględnione. Na mocy art. 152 Traktatu wszelkie formy 
opieki zdrowotnej stanowią domenę państw członkowskich. Obejmuje to również przepisy 
krajowe dotyczące dostępności preparatów insuliny pochodzenia zwierzęcego obok 
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dominujących preparatów insuliny ludzkiej będącej produktem inżynierii genetycznej do 
stosowania w leczeniu indywidualnym. 

Możliwe działania uboczne insuliny wyprodukowanej przy pomocy inżynierii genetycznej, 
o których mowa w petycji, nie dotyczą wyłącznie obecnie dostępnych preparatów tego 
rodzaju insuliny; są one dobrze znane odkąd do leczenia chorych na cukrzycę typu 
pierwszego stosuje się insulinę pochodzenia zwierzęcego. Takie działania uboczne są brane 
pod uwagę w Europie przy scentralizowanym wydawaniu pozwoleń na wszelkie preparaty 
insuliny, jakie są dostępne na rynku. 

Zasadniczym celem ustawodawstwa europejskiego regulującego produkcję, dystrybucję 
i używanie produktów leczniczych jest ochrona zdrowia publicznego. W tym względzie 
naukowa ocena i pozwolenie na dopuszczenie do obrotu insuliny opracowanej przy 
wykorzystaniu metody rekombinacji DNA musi spełniać te same standardy co inne rodzaje 
produktów leczniczych. Oznacza to, że szczegółowe dane i dokumentacja towarzysząca 
wnioskowi o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu muszą wykazać, że skuteczność 
terapeutyczna stosowania danego produktu przeważa nad potencjalnym ryzykiem jego użycia. 

We Wspólnocie żaden produkt leczniczy nie może być wprowadzony na rynek danego 
państwa członkowskiego, jeśli nie uzyska pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego 
przez właściwe władze tego państwa (zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2001/83/WE), 
bądź też pozwolenia wydanego przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (EWG) 
nr 2309/93. Dlatego też przyznawanie nowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu insulin 
zwierzęcych, stosownie do wniosków złożonych w państwach członkowskich, wchodzi 
w zakres kompetencji właściwych władz tychże państw członkowskich.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Po raz pierwszy petycję przesłano w 2003 r. Składająca petycję, która cierpi na cukrzycę, 
twierdzi, że w ciągu ostatnich 20 lat insulina będąca produktem inżynierii genetycznej 
w znacznym stopniu wyparła z rynku insulinę zwierzęcą. Jednakże wielu pacjentów 
cierpiących na cukrzycę wymaga podawania insuliny zwierzęcej ze względu na możliwość 
wystąpienia poważnych skutków ubocznych przy stosowaniu insuliny wytworzonej przy 
pomocy inżynierii genetycznej. Składająca petycję zwraca się o podjęcie działań w celu 
zapewnienia dostępności insuliny zwierzęcej w Europie.  
W 2006 r. Komisja Petycji PE ponownie otworzyła petycję, ponieważ dostarczono nowe 
informacje. Przedkładając w dniu 29 lutego 2006 r. informacje uzupełniające w sprawie 
skutków ubocznych insuliny wytworzonej przy pomocy inżynierii genetycznej, składająca 
petycję ponowiła początkowy wniosek sformułowany we wspomnianej petycji 1086/2003. 
Domaga się ona dostępu do insuliny zwierzęcej w Unii Europejskiej.

Uwagi Komisji

Jak zaznaczono już w początkowej odpowiedzi Komisji (2004 r.), żaden produkt leczniczy 
nie może być wprowadzony na rynek danego państwa członkowskiego, jeśli nie uzyska 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez właściwe władze tego państwa 
(zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/83/WE) lub pozwolenia wydanego przez Komisję
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 (uprzednio rozporządzenie (EWG) 
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nr 2309/93).

Państwa członkowskie (a zgodnie z art. 3 ust 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 726/2004, także 
Komisja Europejska w interesie pacjentów) mogą wydać pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu insuliny zwierzęcej – jednak tylko wówczas, gdy wniosek dotyczący pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu składa wnioskodawca. 

Aby jednak umożliwić zaspokojenie zapotrzebowania na odpowiednie leki, we 
wspólnotowym prawodawstwie farmaceutycznym istnieje kilka przepisów pozwalających 
państwom członkowskim na udostępnianie produktów nawet przy braku pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Państwa członkowskie mogą umożliwić pacjentom dostęp do produktów leczniczych 
niedopuszczonych na ich terytorium w wyjątkowych przypadkach (art. 5 ust. 1 dyrektywy 
2001/83/WE). W odniesieniu do produktu leczniczego dozwolonego w innym państwie 
członkowskim państwa członkowskie mogą też, z powodów uzasadnionych względami 
ochrony zdrowia publicznego, zezwolić na dopuszczenie do obrotu rzeczonego produktu 
leczniczego (art. 126a dyrektywy 2001/83/WE).

Zgodnie z informacjami, jakimi dysponuje Komisja, w UE insulina zwierzęca jest obecnie 
dopuszczona jedynie w Wielkiej Brytanii (producent Wockhardt UK Limited) i w Polsce 
(Polfa Tarchomin).

Wnioski

Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji insulina zwierzęca jest obecnie dopuszczona 
w dwóch państwach członkowskich. Jeżeli produkt ten jest potrzebny do leczenia pacjentów 
w innych państwach członkowskich, władze krajowe mogą działać w oparciu o mechanizmy 
przewidziane w prawie, aby go udostępnić.
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