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Ref.: Petiția nr. 0368/2011, adresată de Donata Kinzelbach, de cetățenie germană, 
privind medicamentul Maliasin

1. Rezumatul petiției

Petiționara utilizează medicamentul Maliasin, care este utilizat și de mii de alți pacienți. Cu 
toate acestea, producătorul a scos medicamentul de pe piața din Germania. Petiționara susține 
că trecerea la un alt medicament nu se face fără riscuri și fără efecte secundare. Petiționara se 
întreabă dacă producția medicamentului nu s-ar putea relua. Aceasta susține că medicamentul 
se mai produce în Austria, dar doar pentru pacienții austrieci. Petiționara se întreabă de ce este 
scos de pe piață pe criterii economice un medicament care crește considerabil calitatea vieții 
multor pacienți. Aceasta solicită sprijinul Parlamentului European 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul al Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Comisia a comentat o situație similară în ceea ce privește piața italiană în răspunsul său la 
întrebarea parlamentară QE-1035/2011.

Conform legislației farmaceutice a UE1, titularul autorizației de introducere pe piață a unui 
medicament introdus efectiv pe piață într-un stat membru asigură, în limita responsabilității 
acestuia, aprovizionarea corespunzătoare și continuă cu acest medicament a farmaciilor și a 
                                               
1 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001, JO L 311, 
28.11.2001, p. 67, astfel cum a fost modificată.
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persoanelor autorizate să livreze medicamente astfel încât nevoile pacienților din statul 
membru respectiv să fie satisfăcute.

Această dispoziție nu se aplică totuși dacă medicamentul nu mai este autorizat. Conform 
legislației farmaceutice actuale, o autoritate competentă nu poate obliga o companie 
farmaceutică să mențină o autorizație de introducere pe piață dacă compania alege să o retragă 
sau să nu solicite reînnoirea. Conform informațiilor disponibile Comisiei, acest lucru este 
valabil pentru Maliasin în Germania, unde, în 2005, compania Abbot nu a solicitat reînnoirea 
autorizației de introducere pe piață.

Legislația conține totuși anumite mecanisme pentru care statele membre să asigure 
disponibilitatea medicamentului în cazurile în care nu există un medicament autorizat 
disponibil sau administrarea acestuia în cazuri individuale. 

În cazul în care medicamentul este autorizat în alt stat membru, un stat membru are dreptul de 
a autoriza introducerea pe piață a acestui medicament chiar și în absența unei autorizații 
pentru statul membru respectiv, din motive justificate de sănătate publică. 

În cazul în care medicamentul nu este autorizat în cadrul UE, legislația UE prevede că un stat 
membru poate face excepție de la necesitatea unei autorizații de punere pe piață și poate 
permite – tot din motive justificate de sănătate – ca un specialist din domeniul sănătății să 
utilizeze un medicament neautorizat pentru un pacient anume sub responsabilitatea sa 
personală directă. 

Concluzie

Legislația UE conține anumite mecanisme pentru a garanta că, în cazuri excepționale, 
justificate de motive de sănătate publică, statele membre dețin mijloacele pentru a pune la 
dispoziția pacienților medicamentele care, în momentul respectiv, nu sunt comercializate pe 
teritoriul lor. Cu toate acestea, în cele din urmă rămâne la latitudinea autorităților și/sau a 
profesioniștilor din domeniul sănătății din fiecare stat membru să decidă dacă instrumentele 
respective ar trebui folosite într-un caz specific. În consecință, Comisia nu este în măsură să 
intervină în numele petiționarei.


