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a személyek szabad mozgásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy németországi lakhellyel rendelkező olasz állampolgár szerint a 
részére olasz orvosa által felírt gyógyszer nem kapható Németországban. A Németországban 
is kapható gyógyszer ugyanazokat a hatóanyagokat tartalmazza, azonban az olasz 
gyógyszertől eltérő egyéb összetevőkkel együtt. A petíció benyújtója gyakran szembesül ezzel 
a problémával, és úgy véli, hogy az komolyan veszélyezteti a személyek szabad mozgását az 
Európai Unióban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

Az uniós jogszabályok értelmében (a 726/2004/EK rendelet és a 2001/83/EK irányelv) a 
gyógyszerek engedélyezése vagy központilag valósul meg az Európai Bizottság határozata 
révén, vagy nemzeti szinten a tagállamok közreműködésével. A központosított engedélyezési 
eljárás révén kiadott forgalomba hozatali engedélyek EU-szerte érvényesek. A nemzeti 
forgalomba hozatali engedélyek esetében minden olyan tagállamban engedélyezés szükséges, 
ahol a terméket kereskedelmi forgalomba kívánják hozni. A gyógyszeripari vállalat dönti el, 
hogy mely tagállamban nyújt be egy adott gyógyszer engedélyezése iránti kérelmet. 
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Következésképpen, amennyiben egy gyógyszert Olaszországban nemzeti eljárás keretében 
engedélyeztek, ugyanaz a gyógyszer nem automatikusan engedélyezett és értékesíthető 
Németországban is. Gyakran ugyanazon vagy hasonló gyógyszert egy másik tagállamban 
eltérő néven engedélyeztetnek és értékesítenek. Az egészségügyi szakemberek szakmai 
ismereteire és szabad mérlegelésére bízzák, hogy a betegek számára megfelelő gyógyszert 
találjanak, amely hasonló a számukra egy másik tagállamban felírt gyógyszerhez.

A Bizottság tisztában van az EU-ban a gyógyszerek elérhetősége terén tapasztalható 
hiányosságokkal, valamint annak tényével, hogy az európai betegek e tekintetben még mindig 
nem rendelkeznek egyenlő esélyekkel. A „Biztonságos, innovatív és elérhető gyógyszerek: a
gyógyszeripari ágazat megújult jövőképe” című 2008. december 10-i közleményében a 
Bizottság intézkedéseket fogalmaz meg az európai betegek gyógyszerekhez való 
hozzáférésének javítása érdekében.


