
CM\876895DA.doc PE472.167v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

6.9.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0368/2011 af Donata Kinzelbach, tysk statsborger, om 
lægemidlet Maliasin

1. Sammendrag

Andrageren bruger lægemidlet Maliasin, som anvendes af tusindvis af andre patienter. I 
Tyskland har producenten imidlertid taget midlet ud af handelen. Ifølge andrageren er det 
ikke uden risici og bivirkninger at gå over til et andet middel. Andrageren spørger sig selv, 
om det ikke skulle være muligt at fortsætte produktionen af midlet. I henhold til hende 
produceres midlet stadig i Østrig, men udleveres udelukkende til østrigske patienter. 
Andrageren spørger sig selv, hvorfor et middel, der forbedrer livskvaliteten for mange 
patienter betydeligt, tages ud af handelen af økonomiske årsager. Hun anmoder Europa-
Parlamentet om hjælp. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2011). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Kommissionen kommenterede en tilsvarende situation vedrørende det italienske marked i sit 
svar på forespørgsel til skriftlig besvarelse P-001035/2011.

Ifølge EU's lægemiddellovgivning1, skal indehaveren af en markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel, der faktisk er markedsført i en medlemsstat, inden for rammerne af dennes 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001, som ændret, EFT L 311 af 
28.11.2001, s. 67.
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ansvar sikre passende og fortsat levering af dette lægemiddel til apoteker og personer, der har 
autorisation til at levere lægemidler, således at behovet hos patienterne i den pågældende 
medlemsstat er dækket.

Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse, når lægemidlet ikke længere er godkendt. I 
henhold til den nuværende lægemiddellovgivning kan en kompetent myndighed ikke forpligte 
en lægemiddelvirksomhed til at opretholde en markedsføringstilladelse, hvis virksomheden 
vælger at trække denne tilbage eller ikke ansøger om fornyelse. Ifølge de for Kommissionen 
foreliggende oplysninger er dette tilfældet for Maliasin i Tyskland, hvor Abbot i 2005 undlod 
at ansøge om at få markedsføringstilladelsen fornyet.

Lovgivningen indeholder dog visse mekanismer, hvor medlemsstaterne kan sikre 
tilgængeligheden af lægemidler, i tilfælde hvor der ikke findes et godkendt lægemiddel, eller 
dets administration i individuelle tilfælde. 

Hvis der findes et lægemiddel, der er godkendt i en anden medlemsstat, kan en medlemsstat af 
objektivt begrundede hensyn til folkesundheden give tilladelse til markedsføring af det 
pågældende lægemiddel, også selv om der ikke er udstedt en markedsføringstilladelse i den 
pågældende medlemsstat. 

Hvis lægemidlet ikke er godkendt i EU, bestemmer EU-lovgivningen, at en medlemsstat kan 
fravige kravet om en markedsføringstilladelse og tillade - igen af objektivt begrundede hensyn 
til sundheden - at en lægefaglig person under vedkommendes direkte personlige ansvar 
anvender et ikkegodkendt lægemiddel til en individuel patient. 

Afsluttende udtalelse

EU-lovgivningen indeholder visse mekanismer til at sikre, at medlemsstaterne i særlige 
tilfælde, som er berettigede af hensyn til folkesundheden, har midlerne til at stille lægemidler, 
som på nuværende tidspunkt ikke markedsføres på deres område, til rådighed for patienter. 
Det er dog i sidste ende op til myndighederne og/eller personer med lægefaglig baggrund at 
beslutte, hvorvidt de pågældende instrumenter bør anvendes i et konkret tilfælde. 
Kommissionen er derfor ikke i stand til at gribe ind på andragerens vegne."


