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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1086/2003, adresată de Sabine Hancl, de naţionalitate germană, privind
pacienţii cu diabet şi nevoia acestora de insulină de origine animală

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara, o persoană care suferă de diabet, indică faptul că, în ultimii 20 de ani, insulina 
modificată genetic a înlocuit în mare parte insulina de origine animală de pe piaţă. Totuşi, 
mulţi pacienţi cu diabet au nevoie de insulină de origine animală din cauza posibilelor efecte 
secundare grave ale insulinei modificate genetic. Insulina de origine animală este fabricată în 
Regatul Unit şi în Elveţia, aspect de care mulţi medici nu sunt conştienţi. O societate germană 
a încercat să obţină autorizaţia de a relua producerea acesteia. Petiţionara solicită să se ia 
măsuri pentru a garanta faptul că insulina de origine animală poate fi procurată pe întreg 
teritoriul Europei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2004. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 februarie 2005

Datorită restricţiilor prevăzute de principiul subsidiarităţii în conformitate cu articolul 152 din 
Tratat, petiţionara solicită Comisiei să ia măsuri pentru a asigura faptul că formulele de 
insulină de origine animală pot fi procurate în continuare în Uniunea Europeană pentru 
tratarea bolnavilor de diabet zaharat dependenţi de insulină. În conformitate cu articolul 152 
din Tratat, orice formă de servicii de asistenţă medicală intră în sfera de competenţă a statelor 
membre. Aceasta include, de asemenea, dispoziţiile naţionale referitoare la existenţa 
formulelor de insulină de origine animală pe lângă formulele preponderente modificate 
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genetic de insulină de origine umană pentru tratamentul individual.

Posibilele efecte secundare ale insulinei modificate genetic, astfel cum sunt descrise în petiţie,
nu sunt caracteristice doar pentru formulele actuale de insulină modificată genetic şi au 
devenit cunoscute de la introducerea în trecut a insulinei de origine animală în tratamentul 
diabetului zaharat. Aceste efecte secundare sunt luate în considerare la acordarea autorizaţiei 
în Europa centrală pentru orice formulă de insulină existentă în prezent pe piaţă deţinută 
printr-un drept de proprietate. 

Obiectivul esențial al legislaţiei europene care reglementează producția, distribuția și 
utilizarea medicamentelor trebuie să fie protejarea sănătății publice. În acest sens, evaluarea 
ştiinţifică şi autorizaţia de introducere pe piaţă a insulinei obţinute prin tehnologia ADN-ului 
recombinat trebuie să respecte aceleaşi standarde ca şi alte tipuri de produse medicamentoase. 
Mai precis, informaţiile detaliate şi documentele care însoţesc o cerere de autorizaţie de 
introducere pe piaţă trebuie să facă dovada faptului că eficacitatea terapeutică a produsului la 
care se referă este mai importantă decât potenţialele riscuri ale produsului.

În Comunitate, niciun produs medicamentos nu poate fi introdus pe piaţa unui stat membru 
decât dacă a fost eliberată o autorizaţie de introducere pe piaţă de către autorităţile competente 
ale statului membru respectiv (în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2001/83/CE) sau dacă 
a fost acordată o autorizaţie de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 
2309/93. Prin urmare, responsabilitatea acordării de noi autorizaţii de introducere pe piaţă 
pentru formulele de insulină de origine animală pentru care au fost depuse cereri în statele 
membre revine autorităţilor competente ale statelor membre în cauză.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţia a fost trimisă prima dată în 2003. Petiţionara, o persoană care suferă de diabet, pretinde 
că, în ultimii 20 de ani, insulina modificată genetic a înlocuit în mare parte insulina de origine 
animală de pe piaţă. Totuşi, mulţi pacienţi cu diabet au nevoie de insulină de origine animală 
din cauza efectelor secundare grave posibile ale insulinei modificate genetic. Petiţionara
solicită să se ia măsuri pentru a garanta faptul că insulina de origine animală poate fi 
procurată pe teritoriul Europei. 
În 2006, Comisia pentru petiţii a PE a redeschis cazul acestei petiţii pentru că au fost furnizate 
noii informaţii. În informaţiile suplimentare referitoare la efectele secundare ale insulinei 
modificate genetic furnizate de petiţionară la 29 februarie 2006, aceasta readresează cererea sa 
iniţială, exprimată în petiţia nr. 1086/2003 menţionată mai sus, de a avea acces la insulina de 
origine animală în Uniunea Europeană.

Observaţiile Comisiei

Aşa cum se precizează în răspunsul iniţial al Comisiei (2004), niciun produs medicamentos nu 
poate fi introdus pe piaţa unui stat membru decât dacă a fost eliberată o autorizaţie de 
introducere pe piaţă de către autorităţile competente ale statului membru respectiv (în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 2001/83/CE) sau dacă a fost acordată o autorizaţie de 
către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 [anterior Regulamentului
(CEE) nr. 2309/93].
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Statele membre (sau, în interesul pacienţilor, Comisia Europeană, în conformitate cu articolul 
3 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 726/2004) pot elibera o autorizaţie de 
introducere pe piaţă pentru insulina de origine animală – totuşi, cu condiţia ca cineva să fi 
depus o cerere de eliberare a unei asemenea autorizaţii de introducere pe piaţă. 

Cu toate acestea, pentru a se putea răspunde nevoilor de medicamente adecvate, în legislaţia 
comunitară din domeniul farmaceutic există mai multe dispoziţii prin care statelor membre li 
se oferă posibilitatea de a comercializa produse chiar şi în absenţa unei autorizaţii de 
introducere pe piaţă.

Statele membre pot permite accesul pacienţilor la un produs medicamentos neautorizat pe 
teritoriul lor în scopuri de „uz compasional” [articolul 5 alineatul (1) din Directiva
2001/83/CE]. În cazul unui produs medicamentos autorizat într-un alt stat membru şi din 
motive justificate de sănătate publică, statele membre pot, de asemenea, autoriza plasarea pe 
piaţă a produsului medicamentos respectiv (articolul 126a din directiva 2001/83/CE).

În conformitate cu informaţiile deţinute de Comisie, insulina de origine animală este în 
prezent autorizată în UE doar în Regatul Unit (producător Wockhardt UK Limited) şi în 
Polonia (Polfa Tarchomin).

Concluzie

Insulina de origine animală este în prezent autorizată în două state membre, în conformitate cu 
informaţiile deţinute de Comisie. Dacă acest produs este necesar pentru tratarea pacienţilor în 
alte state membre, autorităţile naţionale se pot baza pe mecanismele prevăzute de legislaţie 
pentru a asigura accesul la acestea.
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