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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a több ezer páciens által használt Maliasin nevű gyógyszert szedi. A 
gyártó azonban Németországban kivonta a forgalomból ezt a gyógyszert. A petíció benyújtója 
szerint egy másik gyógyszerre való áttérés kockázatokkal és mellékhatásokkal járhat. A 
petíció benyújtója tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy lehetséges lenne-e a gyógyszer 
gyártásának újbóli beindítása. Állítása szerint Ausztriában még mindig gyártják a szóban 
forgó gyógyszert, de kizárólag osztrák betegek kaphatnak belőle. A petíció benyújtója nem 
érti, hogy miért vonnak ki gazdasági megfontolásokból egy olyan gyógyszert a forgalomból, 
amely nagyon sok betegnek lényegesen javította az életminőségét. A petíció benyújtója az 
Európai Parlament segítségét kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A Bizottság a QE-1035/2011. sz. parlamenti kérdésre adott válaszában már kommentált egy 
hasonló, az olasz piacot érintő esetet.
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Az EU gyógyszerészeti jogszabálya1 szerint a valamely tagállamban ténylegesen forgalomba
hozott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja – felelősségvállalása keretein 
belül – biztosítja a gyógyszertáraknak és a gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező 
személyek az említett gyógyszerrel való megfelelő és folyamatos ellátását annak érdekében, 
hogy a kérdéses tagállamban a betegek szükségletét fedezzék.

Ez a rendelkezés azonban nem alkalmazandó, ha a gyógyszer már nem rendelkezik 
engedéllyel. A jelenlegi gyógyszerészeti jogszabály értelmében az illetékes hatóságok nem 
kötelezhetik a gyógyszerészeti vállalatokat a forgalomba hozatali engedélyek megtartására, ha 
azok úgy döntenek, hogy visszavonatják azt, vagy nem kérik annak megújítását. A Bizottság 
rendelkezésére álló információk alapján a Maliasin esetében ez a helyzet Németországban, 
ahol az Abbott vállalat 2005-ben nem kérelmezte a forgalomba hozatali engedély megújítását.

A jogszabály azonban tartalmaz bizonyos mechanizmusokat, amelyekkel a tagállamok 
biztosíthatják a gyógyszerek hozzáférhetőségét egyedi esetekben, vagy ha nincs elérhető, 
engedéllyel rendelkező gyógyszer. 

Egy tagállam – ha van olyan gyógyszer, amely egy másik tagállamban engedéllyel 
rendelkezik – indokolt közegészségügyi okokból engedélyezheti az adott gyógyszer 
forgalomba hozatalát, akkor is, ha az a gyógyszer az ország saját területén nem rendelkezik 
forgalomba hozatali engedéllyel. 

Ha a gyógyszer nem rendelkezne engedéllyel az EU-ban, az uniós jogszabály kimondja, hogy 
a tagállamok eltérhetnek a forgalomba hozatali engedély szükségességétől és engedélyezhetik 
– megint csak indokolt egészségügyi okokból –, hogy az egészségügyi szakemberek az általuk 
kezelt betegeknél egyedi esetekben, közvetlen személyes felelősségükre, engedéllyel nem 
rendelkező gyógyszert alkalmazzanak. 

Következtetés

Az uniós szabályozás tartalmaz azt biztosító mechanizmusokat, hogy kivételes –
közegészségügyi szempontból indokolt – esetekben a tagállamok rendelkezzenek olyan 
eszközökkel, amelyek segítségével elérhetővé tudják tenni a betegek számára azokat a 
gyógyszereket, amelyek saját területükön adott pillanatban nem rendelkeznek forgalomba 
hozatali engedéllyel. Mindazonáltal az egyes tagállamok hatóságainak és/vagy egészségügyi 
szakembereinek döntésétől függ, hogy egy adott esetben élnek-e ezekkel az eszközökkel. A 
Bizottság tehát nincs abban a helyzetben, hogy a petíció benyújtója nevében az ügybe 
avatkozzon.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK módosított 
irányelve (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).


