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Afslag på ansøgning om markedsføringstilladelse for 
Budesonide Sun (budesonid, suspension til nebulisator) 
 

Efter revurdering af sin oprindelige udtalelse har det Europæiske Lægemiddelagentur den 25. juni 
2020 bekræftet sin anbefaling om, at der ikke bør udstedes markedsføringstilladelse for Budesonide 
Sun og relaterede navne i Nederlandene og andre EU-medlemsstater, hvor virksomheden har ansøgt 
om markedsføringstilladelse (Tyskland, Italien, Polen, Spanien og Sverige), samt i Det Forenede 
Kongerige. 

Agenturet afgav sin oprindelige udtalelse den 27. marts 2020. Den virksomhed, der har ansøgt om 
markedsføringstilladelse for Budesonide Sun, er Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. 

Hvad er Budesonide Sun? 

Budesonide Sun er et lægemiddel, der skulle anvendes til behandling af astma hos voksne og børn, der 
ikke opnår tilstrækkelig kontrol af deres astma med en håndholdt inhalator, mistænkt astma hos børn i 
alderen 6 måneder til 4 år og alvorlig strubehoste (en virusinfektion i de øvre luftveje hos børn), der 
kræver hospitalsindlæggelse. 
 
Budesonide Sun indeholder det aktive stof budesonid, som tilhører den gruppe antiinflammatoriske 
lægemidler, der kaldes kortikosteroider (binyrebarkhormoner). Det skulle fås som en suspension (250, 
500 eller 1.000 mikrogram/2 ml) til indgivelse ved inhalation gennem en nebulisator. 
 
Budesonide Sun blev udviklet som et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Budesonide Sun skulle 
indeholde det samme aktive stof og virke på samme måde som et "referencelægemiddel", som 
allerede er godkendt i nogle EU-lande, og som hedder Pulmicort Respules. Der kan indhentes 
yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her. 

Hvorfor blev Budesonide Sun undersøgt? 

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. indsendte en ansøgning for Budesonide Sun til 
Nederlandene med henblik på en decentral procedure. Ved denne procedure vurderer én medlemsstat 
("referencemedlemsstaten", her Nederlandene) et lægemiddel med henblik på udstedelse af en 
markedsføringstilladelse, der er gyldig i det pågældende land og i andre medlemsstater, hvor 
virksomheden har søgt om markedsføringstilladelse (de "berørte medlemsstater", her Tyskland, 
Italien, Polen, Spanien og Sverige), samt Det Forenede Kongerige. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/medicine-qa/questions-answers-generic-medicines_da.pdf
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Medlemsstaterne var imidlertid ikke i stand til at nå til enighed, og den hollandske lægemiddelstyrelse 
indbragte den 27. september 2019 sagen for EMA med henblik på voldgift. 

Indbringelsen skyldtes Det Forenede Kongeriges og Italiens påstand om, at de indsendte 
laboratoriedata til støtte for ansøgningen ikke var tilstrækkelige til at påvise Budesonide Suns 
ækvivalens med Pulmicort Respules. Virksomheden har navnlig ikke påvist, at den mængde aktivt stof, 
der frigives ved nebulisering af Budesonide Sun, svarer til den mængde, der frigives ved brug af 
referencelægemidlet, idet det således ikke er påvist, at medicinen har samme terapeutiske virkning. 

Hvad er resultatet af gennemgangen? 

Baseret på gennemgangen af de foreliggende data vurderede agenturet, at ækvivalensen med 
referencelægemidlet ikke er påvist. Agenturet konkluderede, at fordelene ved Budesonide Sun ikke 
opvejer risiciene, og anbefalede, at der ikke bør udstedes markedsføringstilladelse i de berørte 
medlemsstater. Det oprindelige afslag blev bekræftet efter revurderingen. 

 

Yderligere oplysninger om proceduren 

Gennemgangen af Budesonide Sun blev på foranledning af Nederlandene indledt den 27. september 
2019 i medfør af artikel 29, stk. 4, i direktiv 2001/83/EF. 

Gennemgangen blev foretaget af EMA's Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP), som har 
ansvar for alle spørgsmål vedrørende lægemidler til mennesker. 

Europa-Kommissionen traf en juridisk bindende afgørelse for hele EU om markedsføringstilladelsen for 
Budesonide Sun den 19. august 2020. 

 

https://www.ema.europa.eu/human-regulatory/post-authorisation/referral-procedures
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