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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1647/2009 dėl Airijos valdžios institucijų neteikiamų subsidijų 
vaistams retai kraujo ligai paroksizminei naktinei hemoglobinurijai (PNH) gydyti, 
kurią pateikė Airijos pilietė Anne McMahon Price

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja aiškina, kad serga reta kraujo liga paroksizmine naktine hemoglobinurija 
(PNH), kuriai gydyti naudojamas vaistas ekulizumabas. Ji atkreipia dėmesį, kad šiam vaistui 
Airijoje neskiriama subsidija, todėl ji negali gauti tokios pat kokybės gydymo, kokį gauna
pacientai kitose valstybėse narėse, ir šiuo atžvilgiu nurodo Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų, kuris, jos teigimu, nebuvo tinkamai perkeltas 
į Airijos teisės aktus. Todėl ji ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad Airijos sveikatos 
priežiūros institucijos nedelsdamos įgyvendintų būtinas priemones, skirtas užtikrinti, kad 
PNH pacientai Airijoje nemokamai gautų atitinkamą vaistą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Ekulizumabas (prekės pavadinimas „Soliris“) yra monokloninis antikūnas, veikiantis prieš 
komplementą proteiną C5. Šis antikūnas trukdo C5 skilimui ir stabdo ląstelių naikinimo 
procesą, kuriame tarpininkauja komplementas. Įrodyta, kad ekulizumabas, bendrovės 
„Alexion Pharmaceuticals“ produktas, veiksmingai gydo paroksizminę naktinę
hemoglobinuriją (PNH).
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Gavusi teigiamą Retųjų vaistų komiteto (COMP) nuomonę, pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų 2003 m. spalio 17 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriame
ekulizumabas įvardytas kaip retasis vaistas, skirtas PNH gydyti. 2007 m. birželio mėn.,
Europos vaistų agentūrai atlikus teigiamą mokslinį vertinimą, Komisija suteikė vaistui
„Soliris“ – retajam vaistui tai pačiai indikacijai gydyti, t. y. gydyti PNH sergančius 
pacientus, – rinkodaros leidimą. Bendrijos rinkodaros leidimas galioja visoje Bendrijoje. 
Tačiau tai nereiškia, kad vaistas automatiškai tiekiamas į valstybių narių rinkas.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį Bendrija, vykdydama 
veiklą visuomenės sveikatos srityje, turi visiškai pripažinti valstybių narių atsakomybę už 
sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą. Kiekviena valstybė narė 
įsipareigoja savo piliečiams užtikrinti aukštos kokybės sveikatos priežiūrą.

Pagal šią sistemą nacionalinės valdžios institucijos gali laisvai nustatyti vaistų kainas ir 
nurodyti gydymo rūšis, kurias nori subsidijuoti pagal savo socialinio draudimo sistemą, su 
sąlyga, kad skaidriai priims sprendimus ir nepažeis Bendrijos teisės1. Tai reiškia, kad,
atsižvelgiant į nacionalinius visuomenės sveikatos tikslus, išlaidų veiksmingumo analizę ir 
kitus veiksnius, kai kuriose valstybėse narėse tam tikri vaistai gali būti kompensuojami, o 
kitose ne.

Taigi Komisija pažymi, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 141/2000 peticijos pateikėjo 
minėtasis vaistas pripažintas retuoju ir suteiktas šio vaisto Bendrijos rinkodaros leidimas, 
kuris galioja visose valstybėse narėse. Peticijoje nėra jokios informacijos, kuri rodytų, kad 
Airijos valdžios institucijos neįvykdė įsipareigojimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 141/2000. 
Kurias gydymo rūšis subsidijuoti, sprendžia valstybės narės.“

                                               
1 Žr. pirmiausia 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių 
žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, 
skaidrumo (OL L 40, 1989 2 11, p. 8.)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_lt.pdf.


