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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0957/2009, внесена от S.T., с италианско гражданство, относно 
свободното движение на хора в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, италианска гражданка, живуща в Германия, посочва, че 
лекарството, предписано й от италиански доктор, не е достъпно в Германия. Това 
лекарство, което е достъпно, съдържа същите активни съставки, които обаче са смесени 
с други съставки, различни от тези, съдържащи се в италианското лекарство. 
Вносителката често се сблъсква с този проблем и го разглежда като сериозна заплаха за 
свободното движение на хора в Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Съгласно законодателството на ЕС (Регламент (ЕО) № 726/2004 и Директива
2001/83/ЕО) лекарствените продукти могат да бъдат разрешени на централно равнище с 
решение на Европейската комисия или на национално равнище от държавите-членки. 
Централното разрешение за търговия е валидно на територията на целия ЕС. В случая 
на национално разрешение за търговия, такова е необходимо във всяка държава-членка, 
в която се планира продуктът да бъде пуснат на пазара. Фармацевтичното дружество 
решава в коя държава-членка да подаде заявление за разрешение за търговия на
лекарствен продукт.

Следователно, ако даден лекарствен продукт е разрешен в Италия посредством 
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националната процедура, същият лекарствен продукт не е автоматично разрешен и 
продаван и в Германия. Много често едни и същи или подобни лекарствени продукти 
са разрешени и се продават под различно наименование в друга държава-членка. От 
способностите и преценката на здравните специалисти зависи те да намерят подходящ 
лекарствен продукт за пациента, който да е подобен на продукта, който пациентът е 
получил в друга държава-членка.

Комисията е запозната със слабостите в достъпността до лекарства в ЕС, както и с 
факта, че европейските пациенти все още страдат от неравнопоставеност в тази връзка. 
В своето съобщение от 10 декември 2008 г. относно „Безопасни, иновативни и 
достъпни лекарства: обновена визия за фармацевтичния сектор” тя определя мерки за 
по-добър достъп до лекарства за европейските пациенти.


