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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0368/2011, którą złożyła Donata Kinzelbach (Niemcy) w sprawie 
produktu leczniczego Maliasin

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję przyjmuje produkt leczniczy Maliasin, którego używają tysiące innych 
pacjentów. Jednak w Niemczech lek ten został wycofany z rynku przez producenta. Według 
składającej petycję przejście na inny lek nie jest pozbawione ryzyka, mogą też wystąpić 
skutki uboczne. Składająca petycję zastanawia się, czy nie byłoby możliwe kontynuowanie 
produkcji leku. Według niej jest on nadal wytwarzany w Austrii, ale dostarcza się go tylko
austriackim pacjentom. Składająca petycję dziwi się, dlaczego lek, który znacząco poprawia 
jakość życia wielu pacjentów, wycofywany jest z rynku z przyczyn ekonomicznych. Zwraca 
się ona do Parlamentu Europejskiego o udzielenie pomocy. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

W odpowiedzi na pytanie parlamentarne QE-1035/2011 Komisja sformułowała uwagi na 
temat podobnej sytuacji na rynku włoskim.

Zgodnie z unijnym prawodawstwem farmaceutycznym1 posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wprowadzanego do obrotu w państwie 
                                               
1 Dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r., 
Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67, po zmianach.
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członkowskim zapewnia, w granicach swoich obowiązków, właściwe i stałe dostawy danego 
produktu leczniczego dla aptek oraz dla osób upoważnionych do zaopatrywania w produkty 
lecznicze w taki sposób, by zaspokoić potrzeby pacjentów w danym państwie członkowskim.

Przepis ten jednak nie ma zastosowania wobec produktu leczniczego, w stosunku do którego 
nie obowiązuje już pozwolenie. Na mocy obowiązującego prawodawstwa farmaceutycznego 
właściwy organ nie może zobligować firmy farmaceutycznej do utrzymania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, jeżeli firma ta postanawia je wycofać lub nie występować o 
wznowienie. Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji tak było w przypadku Maliasinu w 
Niemczech, gdzie w 2005 r. firma Abbot nie wystąpiła z wnioskiem o wznowienie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Prawodawstwo to zawiera jednak pewne mechanizmy umożliwiające państwom 
członkowskim zapewnienie dostępności produktu leczniczego w przypadkach, gdy nie jest 
dostępny produkt leczniczy, dla którego wydano pozwolenie, a także mechanizmy 
administrowania nim w indywidualnych przypadkach. 

Jeżeli istnieje produkt leczniczy, dla którego wydano pozwolenie w innym państwie 
członkowskim, państwo członkowskie, ze względów dotyczących zdrowia publicznego, może 
pozwolić na wprowadzanie do obrotu tego produktu leczniczego nawet przy braku 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w tymże państwie członkowskim. 

Jeżeli dany produkt leczniczy nie uzyskał pozwolenia w UE, wówczas prawodawstwo UE 
przewiduje, że państwo członkowskie może odstąpić od wymogu wydawania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu i zezwolić pracownikowi służby zdrowia - także z uzasadnionych 
względów natury zdrowotnej - na stosowanie produktu leczniczego, dla którego nie wydano 
pozwolenia, u indywidualnego pacjenta na bezpośrednią osobistą odpowiedzialność tego 
pracownika. 

Wniosek

Prawodawstwo UE zawiera pewne mechanizmy, by w wyjątkowych przypadkach 
uzasadnionych względami dotyczącymi zdrowia publicznego umożliwić państwom 
członkowskim dysponowanie środkami udostępniania pacjentom produktów leczniczych, 
które nie znajdują się obecnie w obrocie na ich terytorium. Jednak ostatecznie to do władz lub 
pracowników służby zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich należy decyzja, 
czy z instrumentów tych należy skorzystać w konkretnym przypadku. Dlatego Komisja nie 
jest w stanie podjąć działań w imieniu składającej petycję.


