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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjällä on diabetes. Hän kertoo, että viimeisten 20 vuoden aikana 
geneettisesti kehitetty insuliini on suurelta osin korvannut eläininsuliinin markkinoilla. Useat 
diabetespotilaat kuitenkin tarvitsevat eläininsuliinia, koska geneettisesti kehitetyllä insuliinilla 
saattaa olla vakavia sivuvaikutuksia. Eläininsuliinia valmistetaan Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Sveitsissä, mitä useat lääkärit eivät tiedä. Eräs saksalainen yritys on 
hakenut lupaa aloittaa eläininsuliinin valmistus. Vetoomuksen esittäjä pyytää toimenpiteisiin 
ryhtymistä sen varmistamiseksi, että eläininsuliinia on saatavana koko Euroopassa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. huhtikuuta 2004. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 10. helmikuuta 2005

Vetoomuksen esittäjä pyytää komissiota ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että 
eläinperäisiä insuliinivalmisteita on saatavana Euroopan unionissa insuliinista riippuvaisen 
diabetes mellituksen hoitoon. EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan mukaisten 
toissijaisuutta koskevien rajoitusten takia pyyntöä ei voida toteuttaa. Perustamissopimuksen 
152 artiklan nojalla terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestäminen ja tarjoaminen kuuluvat 
jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tähän sisältyvät myös eläinperäisten insuliinivalmisteiden 
saatavuutta koskevat kansalliset säännökset vallitsevien yksilölliseen hoitoon käytettyjen 
geneettisesti kehitettyjen ihmisinsuliinivalmisteiden lisäksi. 
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Vetoomuksessa kuvattuja geneettisesti kehitetyn insuliinin mahdollisia sivuvaikutuksia ei 
esiinny pelkästään nykyisten geneettisesti kehitettyjen insuliinivalmisteiden käytön 
yhteydessä. Sivuvaikutukset tunnetaan hyvin, koska eläinperäistä insuliinia on ennen käytetty 
diabetes mellituksen hoitoon. Sivuvaikutuksia käsitellään kaikkien tällä hetkellä markkinoilla 
olevien patentoitujen insuliinivalmisteiden keskeisen eurooppalaisen lupamenettelyn 
yhteydessä. 

Lääkkeiden tuotantoa, jakelua ja käyttöä koskevan EU:n lainsäädännön ensisijaisena 
tarkoituksena on kansanterveyden turvaaminen. Siksi yhdistelmä-DNA-tekniikalla kehitetyn 
insuliinin tieteellisen arvioinnin ja markkinoille saattamista koskevan luvan osalta on 
noudatettava samoja normeja kuin muiden lääkkeiden yhteydessä. Tarkemmin sanottuna 
markkinoille saattamista koskevaan lupahakemukseen liitettävien tietojen ja asiakirjojen on 
osoitettava, että tuotteen terapeuttinen teho on merkittävämpi kuin sen mahdolliset riskit.

Yhteisössä lääkettä ei saa jäsenvaltiossa saattaa markkinoille ilman jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen antamaa direktiivin 2001/83/EY säännösten mukaista lupaa tai 
komission myöntämää asetuksen (ETY) N:o 2309/93 mukaista lupaa. Siksi uusien 
markkinoille saattamista koskevien lupien myöntäminen eläinperäisille insuliinivalmisteille, 
joita koskeva lupahakemus on jätetty jäsenvaltioissa, kuuluu kyseisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomus on esitetty vuonna 2003. Vetoomuksen esittäjällä on diabetes. Hän kertoo, että 
viimeisten 20 vuoden aikana geneettisesti kehitetty insuliini on suurelta osin korvannut 
eläininsuliinin markkinoilla. Useat diabetespotilaat kuitenkin tarvitsevat eläinperäistä 
insuliinia, koska geneettisesti kehitetyllä insuliinilla saattaa olla vakavia sivuvaikutuksia. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää toimenpiteisiin ryhtymistä sen varmistamiseksi, että 
eläininsuliinia on saatavana Euroopassa.  

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta otti vetoomuksen uudelleen käsiteltäväksi, koska 
se oli saanut uutta tietoa. Vetoomuksen esittäjän 29. helmikuuta 2006 toimittamissa 
geneettisesti tuotetun insuliinin sivuvaikutuksia koskevissa lisätiedoissa vetoomuksen esittäjä 
toistaa edellä mainitun vetoomuksessa nro 1086/2003 esittämänsä alkuperäisen pyynnön 
eläinperäisen insuliinin saatavuudesta Euroopan unionissa.

Komission huomiot

Kuten komission alkuperäisessä vastauksessa vuodelta 2004 todettiin, lääkettä ei saa 
jäsenvaltiossa saattaa markkinoille ilman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamaa 
direktiivin 2001/83/EY säännösten mukaista lupaa tai komission myöntämää 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaista lupaa (aikaisemmin asetus (ETY) N:o 2309/93).

Jäsenvaltiot (tai jos siitä on etua potilaille, asetuksen (EY) N:o 726/2004 3 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti myös Euroopan komissio) voivat antaa markkinoille saattamista 
koskevan luvan eläinperäiselle insuliinille – kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että hakija on 
jättänyt markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen. 
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Jotta tarpeeseen saada sopivia lääkkeitä voidaan vastata, yhteisön lääkelainsäädännössä on 
useita säännöksiä, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat saattaa tuotteita tarjolle vaikka 
markkinoille saattamista koskevaa lupaa ei olisikaan.

Jäsenvaltiot voivat antaa potilaille mahdollisuuden käyttää lääkettä, joka ei ole saanut 
markkinoille saattamista koskevaa lupaa niiden alueella, "erityisluvalliseen käyttöön" 
liittyvässä tilanteessa (direktiivin 2001/83/EY 5 artiklan 1 kohta). Jäsenvaltio voi myös 
perustelluista kansanterveydellisistä syistä antaa luvan saattaa lääkkeen, jolla on toisessa 
jäsenvaltiossa myyntilupa, markkinoille (direktiivin 2001/83/EY 126 a artikla).

Komission tietojen mukaan eläinperäisellä insuliinilla on EU:ssa tällä hetkellä markkinoille 
saattamista koskeva lupa vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa (valmistaja Wockhardt UK 
Limited) ja Puolassa (Polfa Tarchomin).

Johtopäätös

Komission tietojen mukaan eläinperäisellä insuliinilla on tällä hetkellä markkinoille 
saattamista koskeva lupa kahdessa jäsenvaltiossa. Jos kyseistä tuotetta tarvitaan potilaiden 
hoitoon muissa jäsenvaltioissa, kansalliset viranomaiset voivat turvautua lainsäädännössä 
määriteltyihin mekanismeihin niiden käytön mahdollistamiseksi.
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