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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα λαμβάνει το φαρμακευτικό προϊόν Maliasin, το οποίο χρησιμοποιείται από 
χιλιάδες άλλους ασθενείς. Ωστόσο, η παρασκευάστρια εταιρεία απέσυρε το εν λόγω φάρμακο 
από την αγορά της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η αλλαγή φαρμάκου θα 
συνοδευτεί από κινδύνους και παρενέργειες. Η αναφέρουσα αναρωτιέται εάν θα ήταν δυνατή 
η συνέχιση της παραγωγής του φαρμάκου. Σύμφωνα με την ίδια, το φάρμακο εξακολουθεί να 
παράγεται στην Αυστρία, αλλά χορηγείται μόνο σε αυστριακούς ασθενείς. Η αναφέρουσα 
διερωτάται για ποιον λόγο ένα φάρμακο που βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα 
ζωής πολλών ασθενών αποσύρεται από την αγορά για οικονομικούς λόγους. Ζητεί τη βοήθεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή προέβη σε σχόλια σχετικά με παρόμοια κατάσταση όσον αφορά την ιταλική 
αγορά στην απάντησή της στην κοινοβουλευτική ερώτηση QE-1035/2011.

Σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία της ΕΕ1, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκου που έχει όντως κυκλοφορήσει στην αγορά κράτους μέλους εξασφαλίζει, εντός των 
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ορίων των αρμοδιοτήτων του, τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς με το 
φάρμακο αυτό των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, 
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών του εν λόγω κράτους μέλους.

Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη δεν ισχύει μόλις σταματήσει να ισχύει η άδεια του 
φαρμακευτικού προϊόντος. Βάσει της τρέχουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας, μια αρμόδια 
αρχή δεν μπορεί να υποχρεώσει μια φαρμακευτική εταιρεία να διατηρήσει μια άδεια 
κυκλοφορίας αν η εταιρεία επιλέξει να την αποσύρει ή να μην ζητήσει την ανανέωσή της. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, αυτό ισχύει στην περίπτωση του 
Maliasin στη Γερμανία, όπου το 2005 η εταιρεία Abbot δεν ζήτησε να ανανεώσει την άδεια 
κυκλοφορίας.

Η νομοθεσία, ωστόσο, προβλέπει ορισμένους μηχανισμούς ώστε τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του φαρμακευτικού προϊόντος σε περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει διαθέσιμο αδειοδοτημένο φαρμακευτικό προϊόν ή τη χορήγησή του σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις. 

Αν υπάρχει φαρμακευτικό προϊόν με άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος, ένα κράτος 
μέλος μπορεί, για δικαιολογημένους λόγους δημόσιας υγείας, να εγκρίνει την κυκλοφορία 
του εν λόγω φαρμακευτικού προϊόντος, ακόμη και ελλείψει άδειας κυκλοφορίας στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

Αν το φαρμακευτικό προϊόν δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ, η νομοθεσία της ΕΕ 
προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να παρεκκλίνει από την ανάγκη να λάβει το προϊόν 
άδεια κυκλοφορίας και να επιτρέψει –και πάλι, για δικαιολογημένους λόγους υγείας– ένας 
επαγγελματίας του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης να χρησιμοποιήσει ένα μη 
εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν για έναν μεμονωμένο ασθενή υπό την άμεση προσωπική 
ευθύνη του. 

Συμπέρασμα

Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ορισμένους μηχανισμούς για να διασφαλίζεται ότι σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας υγείας, τα κράτη 
μέλη έχουν τα μέσα να διαθέτουν στους ασθενείς φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν 
κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά της επικράτειάς τους. Ωστόσο, η τελική απόφαση 
για το αν πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω μέσα στη συγκεκριμένη περίπτωση 
εναπόκειται στις αρχές ή/και στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας του κάθε κράτους 
μέλους. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει εξ ονόματος της αναφέρουσας.
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