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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1086/2003, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Sabine Hancl, 
par diabēta slimniekiem un tiem nepieciešamo dzīvnieku izcelsmes insulīnu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, diabēta slimniece, norāda, ka pēdējo 20 gadu laikā tirgū gēnu 
inženierijas ceļā iegūtais insulīns ir lielā mērā aizvietojis dzīvnieku izcelsmes insulīnu. Tomēr 
gēnu inženierijas ceļā iegūtā insulīna iespējamās nopietnās blakusiedarbības dēļ daudziem 
diabēta slimniekiem ir nepieciešams dzīvnieku izcelsmes insulīns. Faktu, ka dzīvnieku 
izcelsmes insulīnu ražo Apvienotajā Karalistē un Šveicē, daudzi ārsti nezin. Vācijas 
uzņēmums ir pieprasījis atļauju atsākt minētā produkta ražošanu. Lūgumraksta iesniedzēja 
pieprasa veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka dzīvnieku izcelsmes insulīns ir pieejams visā
Eiropā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2004. gada 30. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2005. gada 10. februārī.

Līguma 152. pantā minēto subsidiaritātes ierobežojumu dēļ lūgumraksta iesniedzējas prasību 
Komisijai rīkoties, lai nodrošinātu dzīvnieku izcelsmes insulīna preparātu pieejamību 
insulīnatkarīga cukura diabēta ārstēšanas vajadzībām Eiropas Savienībā, nav iespējams 
apmierināt. Saskaņā ar Līguma 152. pantu jebkāda veida medicīniskās aprūpes īstenošana ir 
dalībvalstu kompetencē. Tas attiecas arī uz dalībvalstu noteikumiem par dzīvnieku izcelsmes 
insulīna preparātu pieejamību papildus pārsvarā izmantoto ģenētiskās inženierijas ceļā iegūtā 
cilvēku izcelsmes insulīna preparātiem individuālai ārstēšanai.
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Lūgumrakstā aprakstītās gēnu inženierijas ceļā iegūta insulīna preparātu iespējamās 
blakusiedarbības nav raksturīgas tikai pašreiz pieejamajiem gēnu inženierijas ceļā iegūtā 
insulīna preparātiem un ir labi zināmas, kopš dzīvnieku izcelsmes insulīns tika ieviests cukura 
diabēta ārstēšanā. Minētās blakusiedarbības ņem vērā, piešķirot atļauju jebkuru patentēto 
insulīna preparātu tirdzniecībai Centrālajā Eiropā, kas pašreiz ir pieejami tirgū. 

Eiropas tiesību aktu, kas regulē zāļu ražošanu, izplatīšanu un lietošanu, galvenais mērķis ir 
sargāt sabiedrības veselību. Šai ziņā ar rekombinantās DNS tehnoloģijas palīdzību izstrādāta 
insulīna zinātniskajai novērtēšanai un tirdzniecības atļaujas piešķiršanai šim produktam 
jāatbilst tiem pašiem standartiem, kas tiek piemēroti citiem medikamentu veidiem. Precīzāk 
runājot, informācijai un dokumentiem, kas pievienoti tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
pieteikumam, jāparāda, ka attiecīgā produkta ārstnieciskā iedarbība ievērojami pārsniedz 
iespējamo risku.

Eiropas Savienībā nekādas zāles nav atļauts laist kādas dalībvalsts tirgū, kamēr šīs dalībvalsts 
kompetentās iestādes nav izsniegušas tām tirdzniecības atļauju (saskaņā ar Direktīvas 
2001/83/EK noteikumiem) vai kamēr šādu atļauju saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2309/93 nav 
izsniegusi Komisija. Tādēļ jaunu tirdzniecības atļauju piešķiršana dzīvnieku izcelsmes 
insulīnam, kuru saņemšanai pieteikumi tiek iesniegti dalībvalstīs, ir attiecīgās dalībvalsts 
kompetento iestāžu kompetencē.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksts pirmo reizi iesūtīts 2003. gadā. Lūgumraksta iesniedzēja, diabēta slimniece, 
norāda, ka pēdējo 20 gadu laikā tirgū gēnu inženierijas ceļā iegūtais insulīns ir lielā mērā 
aizvietojis dzīvnieku izcelsmes insulīnu. Tomēr gēnu inženierijas ceļā iegūtā insulīna 
iespējamās nopietnās blakusiedarbības dēļ daudziem diabēta slimniekiem ir nepieciešams 
dzīvnieku izcelsmes insulīns. Lūgumraksta iesniedzēja pieprasa veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka dzīvnieku izcelsmes insulīns būtu pieejams Eiropā. 
2006. gadā Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja izskatīja lūgumrakstu atkārtoti, jo bija 
iesniegta jauna informācija. Papildu formācijā par gēnu inženierijas ceļā iegūtā insulīna 
blakusiedarbību, ko lūgumraksta iesniedzēja iesniedza 2006. gada 29. februārī, viņa atkārto 
sākotnējo prasību, kas izklāstīta minētajā lūgumrakstā Nr. 1086/2003, un pieprasa, lai Eiropas 
Savienībā būtu pieejams dzīvnieku izcelsmes insulīns. 

Komisijas novērojumi

Kā jau izklāstīts Komitejas sākotnējā atbildē (2004.), Eiropas Savienībā nekādas zāles nav 
atļauts laist kādas dalībvalsts tirgū, kamēr šīs dalībvalsts kompetentās iestādes nav izsniegušas 
tām tirdzniecības atļauju (saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK noteikumiem) vai kamēr šādu 
atļauju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 (agrāk — ar Regulu (EEK) Nr. 2309/93) nav 
izsniegusi Komisija.

Dalībvalstis (vai, pacientu interesēs, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 726/2004 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, arī Eiropas Komisija) drīkst izsniegt tirdzniecības atļauju dzīvnieku izcelsmes 
insulīnam, tomēr tikai tādā gadījumā, ja šādu tirdzniecības atļauju ir pieprasījis pieteikuma 
iesniedzējs. 
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Tomēr, lai apmierinātu nepieciešamību pēc piemērotiem medikamentiem, Eiropas Savienības 
farmācijas jomas tiesību aktos pastāv vairāki noteikumi, kas ļauj dalībvalstīm padarīt 
produktus pieejamus pat bez tirdzniecības atļaujas. 

Dalībvalstis var atļaut pacientiem pieeju medikamentiem, kas nav atļauti to teritorijā, „zāles 
lietošanai līdzjūtības dēļ” gadījumos (Direktīvas 2001/83/EK 5. panta 1. punkts). Ja zāles ir 
atļautas citā dalībvalstī, dalībvalsts pamatotu sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu 
dēļ var arī atļaut attiecīgās zāles laist tirgū (Direktīvas 2001/83/EK 126. panta 
a) apakšpunkts). 

Saskaņā ar Komitejas rīcībā esošo informāciju, dzīvnieku izcelsmes insulīns pašreiz Eiropas 
Savienībā ir atļauts tikai Apvienotajā Karalistē (ražotājs — „Wockhardt UK Limited”) un 
Polijā („Polfa Tarchomin”).

Secinājums

Saskaņā ar Komitejas rīcībā esošo informāciju dzīvnieku izcelsmes insulīns pašreiz ir atļauts 
divās dalībvalstīs. Ja minētais produkts ir nepieciešams pacientu ārstēšanai citās dalībvalstīs, 
valstu iestādes var izmantot mehānismus, kas likumdošanā ir paredzēti tam, lai tos padarītu 
pieejamus.
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