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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0957/2009 af S. T., italiensk statsborger, om den frie bevægelighed 
for personer i Europa

1. Sammendrag

Andrageren er italiener, men bor i Tyskland. En italiensk læge har ordineret hende medicin. 
Denne medicin kan ikke fås i Tyskland. Der findes ganske vist i Tyskland en medicin med det 
samme aktive stof, men det er blandet med andre stoffer end den italienske medicin. 
Andrageren har ofte været udsat for dette problem og betragter det som en alvorlig trussel 
mod den frie bevægelighed for personer i Den Europæiske Union.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"I henhold til EU-lovgivningen (forordning (EF) nr. 726/2004 og direktiv 2001/83/EF) kan 
der enten gives tilladelse til lægemidler centralt af Kommissionen eller nationalt af 
medlemsstaterne. De centralt udstedte markedsføringstilladelser er gyldige i hele EU. I 
forbindelse med nationale markedsføringstilladelser skal der opnås tilladelse i alle de 
medlemsstater, hvor midlet ønskes markedsført. Det er medicinalvirksomheden, der 
bestemmer, i hvilke medlemsstater den ansøger om tilladelse til markedsføring af et 
lægemiddel.

Hvis der er givet tilladelse til et lægemiddel i Italien i medfør af den nationale procedure, er 
det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det samme lægemiddel er tilladt og kan 
markedsføres i Tyskland. Ofte gives der tilladelse til og markedsføres det samme eller et 
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lignende lægemiddel under et andet navn i en anden medlemsstat. Det er op til 
sundhedspersonalet at finde et egnet lægemiddel til en patient, som svarer til det middel, 
patienten har modtaget i en anden medlemsstat.

Kommissionen er bevidst om manglerne med hensyn til adgang til lægemidler i EU og om, at 
de europæiske patienter stadig lider under uligheder i denne henseende. I sin meddelelse af 
10. december 2008 med titlen "Sikre, innovative og tilgængelige lægemidler: et nyt perspektiv 
for lægemiddelsektoren" fastlægger den foranstaltninger med henblik på at give de 
europæiske patienter bedre adgang til lægemidler."


