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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1086/2003 af Sabine Hancl, tysk statsborger, om diabetespatienter og 
deres behov for animalsk insulin

1. Sammendrag

Andrageren, der er diabetiker, anfører, at genmodificeret insulin i løbet af de seneste 20 år i 
det store og hele har erstattet animalsk insulin på markedet. Som følge af de eventuelt 
alvorlige bivirkninger, der er forbundet med genmodificeret insulin, har mange 
diabetespatienter imidlertid behov for animalsk insulin. Der produceres animalsk insulin i Det 
Forenede Kongerige og Schweiz, hvilket mange læger ikke er klar over. En tysk virksomhed 
har ansøgt om autorisation til at genoptage produktionen heraf. Andrageren anmoder om, at 
der iværksættes tiltag for at sikre tilgængeligheden af animalsk insulin i hele Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2004). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. februar 2005.

"På grund af subsidiaritetsbegrænsningerne i traktatens artikel 152 kan andragerens 
anmodning til Kommissionen om at gribe ind for at sikre, at insulinformuleringer af animalsk 
oprindelse forbliver tilgængelige i EU til behandling af insulinafhængig sukkersyge, ikke 
imødekommes. Ifølge traktatens artikel 152 er enhver form for levering af 
sundhedstjenesteydelser medlemsstaternes ansvar. Dette omfatter også de nationale 
bestemmelser om adgangen til insulinformuleringer af animalsk oprindelse som supplement 
til de fremherskende genmodificerede insulinformuleringer til individuel behandling.

De eventuelle bivirkninger af genmodificeret insulin, som beskrives i andragendet, er ikke 
enestående for de nuværende genmodificerede insulinformuleringer og er blevet 
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veldokumenteret, efter at insulin af animalsk oprindelse blev taget i anvendelse til behandling 
af sukkersyge. Disse bivirkninger undersøges i forbindelse med den centrale europæiske 
godkendelse af alle medicinske specialiteter i form af insulinformuleringer, som for øjeblikket 
findes på markedet.

Den europæiske lovgivning angående fremstilling, distribution og anvendelse af lægemidler 
skal have som hovedformål at beskytte folkesundheden. I den forbindelse skal den 
videnskabelige evaluering og markedsføringstilladelsen vedrørende insulin, som udvikles ved 
hjælp af rekombinant dna-teknologi, være i overensstemmelse med de samme standarder som 
andre former for lægemidler. Mere konkret skal de oplysninger og dokumenter, som ledsager 
en ansøgning om markedsføringstilladelse, påvise, at de mulige risici opvejes af det 
pågældende produkts terapeutiske effekt.

I Fællesskabet må ingen lægemidler markedsføres i en medlemsstat, medmindre de 
kompetente myndigheder i en medlemsstat har udstedt en markedsføringstilladelse (i henhold 
til bestemmelserne i direktiv 2001/83/EF), eller Kommissionen har udstedt en tilladelse i 
henhold til forordning (EØF) nr. 2309/93. Udstedelsen af nye markedsføringstilladelser til 
animalsk insulin, hvortil der indgives markedsføringstilladelser i medlemsstaterne, henhører 
derfor under de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Dette andragende blev første gang indgivet i 2003. Andrageren, der er diabetiker, hævder, at 
genmodificeret insulin i løbet af de seneste 20 år i det store og hele har erstattet animalsk 
insulin på markedet. Som følge af risikoen for alvorlige bivirkninger forbundet med 
genmodificeret insulin har mange diabetespatienter imidlertid behov for insulin af animalsk 
oprindelse. Andrageren anmoder om, at der iværksættes tiltag for at sikre tilgængeligheden af 
animalsk insulin i Europa.

I 2006 genåbnede Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender andragendet, da der var 
modtaget nye oplysninger. I de supplerende oplysninger om bivirkninger forbundet med 
genmodificeret insulin, som andrageren fremsendte den 29. februar 2006, gentog andrageren 
sin oprindelige anmodning, der fremgår af ovenstående andragende 1086/2003, og anmodede 
om adgang til insulin af animalsk oprindelse i EU.

Kommissionens bemærkninger

Som beskrevet i Kommissionens oprindelige svar (2004) må ingen lægemidler markedsføres i 
en medlemsstat, medmindre de kompetente myndigheder i en medlemsstat har udstedt en 
markedsføringstilladelse (i henhold til bestemmelserne i direktiv 2001/83/EF), eller 
Kommissionen har udstedt en tilladelse i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 (tidligere 
forordning (EØF) nr. 2309/93).

Det er tilladt medlemsstaterne (eller i patienternes interesse i henhold til artikel 3, stk. 2, litra 
b), i forordning (EF) nr. 726/2004, ligeledes Kommissionen) at udstede en 
markedsføringstilladelse vedrørende insulin af animalsk oprindelse - dog kun under 
forudsætning af at en ansøger har indgivet en ansøgning om en sådan 
markedsføringstilladelse.
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For at gøre det muligt at afhjælpe behovet for passende lægemidler er der imidlertid adskillige 
bestemmelser i Fællesskabets lovgivning om farmaceutiske præparater, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at gøre produkter tilgængelige, også selv om der ikke er udstedt en 
markedsføringstilladelse.

Medlemsstaterne kan give patienterne tilladelse til adgang til et lægemiddel, der ikke er 
godkendt på den pågældende medlemsstats område i særlige situationer ("compassionate 
use") (artikel 5, stk. 1) i direktiv 2001/83/EF). Medlemsstaterne kan, når det drejer sig om et 
lægemiddel, der er godkendt i en anden medlemsstat, og af hensyn til folkesundheden, give 
tilladelse til markedsføring af det pågældende lægemiddel (artikel 126a i direktiv 
2001/83/EF). 

I EU er insulin af animalsk oprindelse i henhold til Kommissionens oplysninger for øjeblikket 
kun godkendt i Det Forenede Kongerige (producent Wockhardt UK Limited) og i Polen 
(Polfa Tarchomin).

Konklusion

I henhold til Kommissionens oplysninger er insulin af animalsk oprindelse på nuværende 
tidspunkt godkendt i to medlemsstater. Hvis dette produkt er nødvendigt i behandlingen af 
patienter i andre medlemsstater, kan de nationale myndigheder benytte sig af de mekanismer, 
der fremgår af lovgivningen, for at gøre produktet tilgængeligt."
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