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Angående: Framställning 1086/2003, ingiven av Sabine Hancl (tysk medborgare), om
diabetespatienter och deras behov av animalt insulin

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som lider av diabetes, uppger att insulin som framställs med genteknik i stor 
utsträckning har ersatt animalt insulin på marknaden under de senaste 20 åren. Många 
diabetespatienter behöver emellertid animalt insulin på grund av de eventuellt allvarliga 
biverkningarna av insulin som framställs med genteknik. Animalt insulin framställs i
Storbritannien och Schweiz, vilket många läkare inte känner till. Ett tyskt företag har ansökt 
om tillstånd för att återuppta produktionen av animalt insulin. Framställaren begär att åtgärder 
vidtas för att se till att animalt insulin finns tillgängligt inom hela EU.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 april 2004. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 10 februari 2005

Med hänvisning till subsidiaritetsprincipens begränsningar enligt artikel 152 i fördraget begär 
framställarna att kommissionen ska vidta åtgärder för att se till att insulinberedningar av 
animalt ursprung ska fortsätta att finnas tillgängliga i Europeiska unionen för behandling av 
insulinberoende diabetes mellitus. Enligt artikel 152 i fördraget är det medlemsstaterna som 
har ansvar för att tillhandahålla alla former av hälso- och sjukvård. Detta omfattar även 
nationella åtgärder för att tillgängliggöra insulinberedningar av animalt ursprung förutom de
dominerande beredningarna av humaninsulin som framställs med genteknik för enskild 
behandling.
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De eventuella biverkningar av insulin som framställs med genteknik som beskrivs i
framställningen är inte unika för de med genteknik framställda insulinberedningar som finns 
tillgängliga för närvarande, utan har blivit välkända sedan insulin av animalt ursprung tidigare 
infördes i behandlingen av diabetes mellitus. Dessa biverkningar beaktas i det centrala 
europeiska tillståndet för alla patentskyddade insulinberedningar som för närvarande finns på 
marknaden.

Det huvudsakliga syftet med EU:s lagstiftning om framställning, distribution och användning 
av läkemedel är att skydda folkhälsan. I detta avseende måste den vetenskapliga
utvärderingen och försäljningstillståndet för insulin som tagits fram genom rekombinant 
dna-teknik motsvara samma normer som gäller för alla andra typer av läkemedel. Av den 
dokumentation som ska medfölja ansökan om försäljningstillstånd ska det närmare bestämt 
framgå att fördelarna med effekten uppväger de potentiella riskerna med läkemedlet i fråga.

I gemenskapen får ett läkemedel saluföras i en medlemsstat endast om den ansvariga 
myndigheten i medlemsstaten meddelat godkännande för försäljning (i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 2001/83/EG) eller om godkännande har meddelats av 
kommissionen i enlighet med förordning (EEG) nr 2309/93. Det är följaktligen den ansvariga 
myndigheten i den berörda medlemsstaten som har ansvaret för att meddela nya 
försäljningstillstånd för insulinberedningar av animalt ursprung för vilka ansökningar har 
inlämnats i medlemsstaten.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 februari 2009

Framställningen ingavs första gången 2003. Framställaren, som lider av diabetes, uppger att 
insulin som framställs med genteknik i stor utsträckning har ersatt animalt insulin på 
marknaden de senaste 20 åren. Många diabetespatienter behöver emellertid insulin av animalt 
ursprung på grund av de eventuellt allvarliga biverkningarna av insulin som framställs med 
genteknik. Framställaren begär att åtgärder vidtas för att se till att animalt insulin finns 
tillgängligt i EU.

År 2006 återupptog Europaparlamentets utskott för framställningar behandlingen av
framställningen eftersom nya upplysningar hade inkommit. I de kompletterande upplysningar 
om biverkningar av med genteknik framställt insulin som framställaren lämnade 
den 29 februari 2006 upprepar hon sin ursprungliga begäran i ovannämnda 
framställning 1086/2003 om att insulin av animalt ursprung bör finnas tillgängligt i EU.

Kommissionens anmärkningar

Som kommissionen redan har angett i sitt första svar (2004) får ett läkemedel saluföras i en 
medlemsstat endast om den ansvariga myndigheten i medlemsstaten meddelat godkännande 
för försäljning (i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2001/83/EG) eller om godkännande 
har meddelats av kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 726/2004 (tidigare 
förordning (EEG) nr 2309/93).

Medlemsstaterna (eller även kommissionen om det är av intresse för patienterna, i enlighet 
med artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 726/2004) får meddela ett försäljningstillstånd för 
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insulin av animalt ursprung – men bara på villkor att en ansökan om ett sådant 
försäljningstillstånd inlämnas av en sökande.

För att kunna tillgodose behovet av lämpliga läkemedel finns det dock flera bestämmelser i 
gemenskapens läkemedelslagstiftning enligt vilka medlemsstaterna får göra produkter 
tillgängliga även om det saknas försäljningstillstånd.

Medlemsstaterna får ge patienter tillgång till ett läkemedel som inte har tillstånd på deras 
territorium för användning av humanitära skäl (”compassionate use”) (artikel 5.1 i 
direktiv 2001/83/EG). För ett läkemedel som är godkänt i en annan medlemsstat får 
medlemsstaterna även, när det är motiverat av folkhälsoskäl, tillåta att läkemedlet släpps ut på 
marknaden (artikel 126a i direktiv 2001/83/EG).

Enligt den information som kommissionen har tillgång till är animalt insulin inom EU för 
närvarande endast godkänt i Storbritannien (tillverkare: Wockhardt UK Limited) och i Polen 
(tillverkare: Polfa Tarchomin).

Slutsats

Enligt den information som kommissionen har tillgång till är insulin av animalt ursprung för 
närvarande godkänt i två medlemsstater. Om denna produkt behövs för att behandla patienter 
i andra medlemsstater, kan de nationella myndigheterna tillämpa de mekanismer som 
fastställs i lagstiftningen för att göra dem tillgängliga.
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