
CM\800274PL.doc PE431.111v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

17.12.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0957/2009, którą złożyła S.T. (Włochy) w sprawie swobodnego 
przepływu osób w Europie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, Włoszka mieszkająca w Niemczech, informuje, że lek zapisany jej przez 
włoskiego lekarza jest niedostępny w Niemczech. Ten, który jest dostępny, zawiera te same 
czynne składniki. Są one jednak zmieszane z innymi składnikami niż te, które zawiera lek 
włoski. Składająca petycję często napotyka ten problem i uważa go za poważne zagrożenie 
dla swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Zgodnie z unijnym prawodawstwem (rozporządzenie (WE) nr 726/2004 i dyrektywa
2001/83/WE ) produkty lecznicze mogą uzyskać pozwolenie centralnie, na podstawie decyzji
Komisji Europejskiej, lub na szczeblu krajowym od państw członkowskich. Wydawane
centralnie pozwolenia na dopuszczenie obrotu są ważne w całej Unii. W przypadku
krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest ono potrzebne w każdym państwie
członkowskim, w którym dany produkt ma zostać wprowadzony na rynek. Decyzję o tym, 
w którym państwie członkowskim wystąpić o pozwolenie dla produktu leczniczego, 
podejmuje firma farmaceutyczna. 

A zatem jeżeli dany produkt leczniczy uzyskał pozwolenie we Włoszech w ramach procedury 
krajowej, nie jest on automatycznie dopuszczany i sprzedawany w Niemczech. Często takie
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same lub podobne produkty lecznicze uzyskują pozwolenie i są sprzedawane pod inną nazwą 
w innym państwie członkowskim. To od kompetencji i uznania specjalistów z zakresu opieki 
zdrowotnej zależy znalezienie dla pacjenta właściwego produktu leczniczego, który jest 
podobny do produktu, jaki otrzymywał on w innym państwie członkowskim.

Komisja zdaje sobie sprawę z braków w dostępności leków w UE oraz z faktu, iż europejscy 
pacjenci nadal cierpią z powodu nierówności w tym zakresie. W swoim komunikacie z dnia 
10 grudnia 2008 r. pt. „Bezpieczne, innowacyjne i dostępne leki: nowe perspektywy dla 
sektora farmaceutycznego” określa ona środki na rzecz lepszego dostępu do leków dla 
pacjentów europejskich.


