
CM\876895BG.doc PE472.167v01-00

BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0368/2011, внесена от Donata Kinzelbach, с германско 
гражданство, относно лекарствения продукт Maliasin

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията приема лекарствения продукт Maliasin, който се използва от 
хиляди други пациенти. Това лекарство обаче е изтеглено от пазара в Германия от 
производителя. Според вносителката на петицията преминаването към друго лекарство 
не е лишено от рискове и странични ефекти. Вносителката на петицията се интересува 
дали не би било възможно да бъде продължено производството на лекарството. Според 
нея лекарството все още се произвежда в Австрия, но се доставя само на австрийски 
пациенти. Вносителката на петицията се интересува защо лекарство, което значително 
подобрява качеството на живота на много пациенти, се изтегля от пазара по 
икономически причини. Тя моли Европейския парламент за помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

В своя отговор на парламентарен въпрос QE-1035/2011 Комисията се произнесе във 
връзка с подобно положение, възникнало на италианския пазар.

Съгласно законодателството на ЕС в областта на фармацията1, титулярят на 
разрешение за търговия с лекарствен продукт, който в действителност е пуснат на 
                                               
1 Изменената Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
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пазара на държава-членка, гарантира, в рамките на своите задължения, съответните 
редовни доставки на този лекарствен продукт за аптеките и лицата, на които е 
разрешено да доставят лекарствени продукти, така че да задоволяват потребностите на 
пациенти в заинтересованата държавата-членка.

Въпреки това тази разпоредба не се прилага, когато изтече срокът на разрешението за 
търговия на лекарствения продукт. Съгласно настоящото законодателство в областта на 
фармацията, компетентните органи не могат да задължат дадена фармацевтична 
компания да поддържа разрешение за търговия, ако тя избере да го оттегли или да не 
кандидатства за подновяването му. Съгласно информацията, с която разполага 
Комисията, такъв е случаят с Maliasin в Германия, при който през 2005 г. Abbot не 
кандидатства за подновяване на разрешението за търговия.

Законодателството обаче съдържа определени механизми, с които държавите-членки да 
гарантират наличието на даден лекарствен продукт в случаите, когато няма наличен 
разрешен такъв, или в индивидуални случаи – неговото отпускане.

Ако лекарствен продукт е разрешен в друга държава-членка, държава-членка може, при 
основателни причини, свързани с общественото здраве, да разреши пускането на пазара 
на този лекарствен продукт дори и при липсата на разрешение за търговия в тази 
държава-членка.

Ако лекарственият продукт не е разрешен в рамките на ЕС, законодателството на ЕС 
предвижда възможността държава-членка да приложи дерогация от необходимостта от 
разрешително за търговия и да позволи – отново при основателни причини, свързани 
със здравето – здравен специалист да използва неразрешен лекарствен продукт за 
отделен пациент на своя собствена отговорност.

Заключения

Законодателството на ЕС съдържа определени механизми, гарантиращи, че при 
изключителни случаи, които са оправдани от гледна точка на общественото здраве, 
държавите-членки имат възможността да предоставят на пациентите лекарствени
продукти, които към момента не се продават на тяхната територия. Въпреки това в 
крайна сметка органите и/или здравните специалисти във всяка държава-членка 
решават дали тези инструменти следва да бъдат използвани в конкретен случай.
Следователно Комисията не е в позиция да се намесва от името на вносителя на 
петицията.
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