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Betreft: Verzoekschrift 0368/2011, ingediend door Donata Kinzelbach (Duitse 
nationaliteit), over het geneesmiddel Maliasin

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster gebruikt het geneesmiddel Maliasin dat door duizenden andere patiënten wordt 
gebruikt. Het middel is in Duitsland echter door de producent uit de handel genomen. Volgens 
indienster is overstappen op een ander middel niet zonder risico's en bijwerkingen. Indienster 
vraagt zich af of het niet mogelijk zou zijn de productie van het middel voort te zetten.
Volgens haar wordt het middel in Oostenrijk nog steeds geproduceerd, maar wordt het 
uitsluitend verstrekt aan Oostenrijkse patiënten. Indienster vraagt zich af waarom een middel 
dat de levenskwaliteit van veel patiënten aanzienlijk verbetert om economische redenen uit de 
handel wordt genomen. Zij verzoekt het Europees Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

De Commissie heeft in een vergelijkbare situatie commentaar geleverd met betrekking tot de 
Italiaanse markt in haar antwoord op parlementaire vraag QE-1035/2011.

Volgens farmaceutische EU-wetgeving1 zorgen houders van een vergunning voor het in de 
handel brengen van een geneesmiddel, nadat het eenmaal in een lidstaat in de handel is 

                                               
1 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001, PB L 311, van 
28.11.2001, blz. 67, als gewijzigd.
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gebracht, ervoor, voor zover hun verantwoordelijkheden dat toelaten, dat dat geneesmiddel 
voor apotheken en personen die gemachtigd zijn geneesmiddelen te distribueren in voldoende 
mate continu voorradig is om in de behoeften van de patiënten in die lidstaat te voorzien.

Deze bepaling is echter niet meer van toepassing, indien er voor dit geneesmiddel geen 
vergunning meer bestaat. Op grond van de huidige farmaceutische EU-wetgeving kan een 
bevoegde instantie een farmaceutisch bedrijf niet verplichten om een vergunning voor het in 
de handel brengen van een geneesmiddel te handhaven, indien het bedrijf ervoor kiest om dit 
uit de handel te nemen of geen verlenging van de vergunning aan te vragen. Volgens de 
informatie waar de Commissie over beschikt, geldt dit voor Maliasin in Duitsland, waar 
Abbot in 2005 geen verlenging van de vergunning heeft aangevraagd.

Deze wetgeving bevat echter bepaalde mechanismen voor lidstaten om de beschikbaarheid 
van een geneesmiddel, indien er geen goedgekeurd geneesmiddel beschikbaar is, of in 
individuele gevallen de toediening hiervan te waarborgen.

Indien voor een geneesmiddel in een andere lidstaat een vergunning is verleend, kan een 
lidstaat, zelfs als er in die lidstaat geen vergunning bestaat voor het in de handel nemen van 
dit geneesmiddel, op grond van gerechtvaardigde volksgezondheidsoverwegingen het op de 
markt brengen hiervan toestaan.

Indien er binnen de EU geen vergunning voor een geneesmiddel zou bestaan, kan een EU-
lidstaat volgens de EU-wetgeving afzien van de noodzaak voor een vergunning voor het in de 
handel brengen hiervan en – weer uit gerechtvaardigde volksgezondheidsoverwegingen –
toestaan dat een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, onder zijn directe persoonlijke 
verantwoordelijkheid, voor een individuele patiënt gebruikmaakt van een geneesmiddel dat 
niet is goedgekeurd.

Conclusie

De EU-wetgeving bevat bepaalde mechanismen om ervoor te zorgen dat lidstaten in 
uitzonderlijke gevallen, op grond van gerechtvaardigde volksgezondheidsoverwegingen, de 
mogelijkheid hebben om geneesmiddelen die op dat moment op hun grondgebied niet in de 
handel zijn, ter beschikking van patiënten te stellen. De beslissing over het in een specifiek 
geval al of niet toepassen van dergelijke instrumenten ligt echter uiteindelijk bij de 
autoriteiten en/of de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in iedere lidstaat. De 
Commissie bevindt zich derhalve niet in de positie om namens indiener tussenbeide te komen.


