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Ref.: Petiția nr. 0957/2009, adresată de S. T., de cetățenie italiană, privind libera 
circulație a persoanelor în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționara, resortisant italian care locuiește în Germania, menționează că medicația care i-a 
fost prescrisă de către un medic italian nu este disponibilă în Germania. Cea care se găsește în 
Germania are la bază aceleași substanțe active, dar care sunt amestecate cu alte substanțe 
decât cele conținute de medicamentele italiene. Petiționara se confruntă deseori cu această 
problemă și o consideră drept o amenințare gravă la libera circulație a persoanelor în Uniunea 
Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

În conformitate cu legislația UE (Regulamentul (CE) nr. 726/2004 și Directiva 2001/83/CE) 
produsele medicamentoase pot fi autorizate fie la nivel central, prin decizie a Comisiei 
Europene, fie la nivel național, de către statele membre. Autorizațiile centrale de introducere 
pe piață sunt valabile pe întreg teritoriul UE. În cazul autorizațiilor naționale de introducere pe 
piață, este necesară o autorizație în fiecare stat membru în care se intenționează introducerea 
pe piață a produsului. Societatea farmaceutică este cea care decide în care state membre 
solicită autorizarea unui produs medicamentos. 

Prin urmare, dacă un produs medicamentos este autorizat în Italia prin procedura națională, 
același produs medicamentos nu este autorizat și vândut automat și în Germania. În mod 
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frecvent, același produs medicamentos sau unul similar este autorizat și vândut sub o 
denumire diferită în alt stat membru. Găsirea unui produs medicamentos adecvat pentru un 
pacient, similar medicamentului care i s-a administrat într-un alt stat membru, depinde de 
competența personalului medical și se află la latitudinea acestuia.

Comisia este conștientă de lacunele legate de disponibilitatea medicamentelor în UE și de 
faptul că pacienții europeni sunt supuși încă unor inegalități în această privință. În 
Comunicarea sa din 10 decembrie 2008 privind „Medicamente sigure, inovatoare și 
accesibile: o viziune reînnoită asupra sectorului farmaceutic”, aceasta identifică măsuri 
pentru un acces mai bun la medicamente pentru pacienții europeni.


