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Temats: Lūgumraksts Nr. 1647/2009, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgā Anne McMahon 
Price, par to, ka Īrijas varas iestādes nepiešķir subsīdijas zālēm, kas ārstē retu 
asins slimību Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka viņa sirgst ar retu asins slimību Paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria (PNH) un ka tās ārstēšanai tiek izmantotas zāles Eculizumab. Viņa norāda, 
ka, tā kā šo zāļu iegādei Īrijā subsīdijas netiek piešķirtas, viņa nesaņem tādu pašu specializētu 
ārstēšanu kā slimnieki citās dalībvalstīs, un šajā sakarā viņa atsaucas uz Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai, kas, pēc 
viņas domām, nav pareizi transponēta Īrijas tiesību aktos. Tādēļ viņa aicina Eiropas 
Parlamentu panākt, lai Īrijas veselības aizsardzības iestādes nekavējoties veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai PNH slimniekiem Īrijā attiecīgās zāles būtu brīvi pieejamas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Eculizumab (tirdzniecības nosaukums Soliris) ir monoklonāla antiviela, ko vērš pret C5
komplementa proteīnu. Šī antiviela aizkavē C5 sašķelšanos un aptur komplementa vadītu 
šūnu sagraušanas procesu. Eculizumab ir „Alexion Pharmaceuticals” produkts, un ir pierādīta 
tā efektivitāte Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) ārstēšanā.

Atbilstoši Regulai (EK) Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai un saskaņā 
ar Zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai komitejas (COMP) pozitīvo atzinumu Komisija 
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2003. gada 17. oktobrī pieņēma lēmumu, nosakot Eculizumab kā zāles reti sastopamām 
slimībām PNH ārstēšanai. 2007. gada jūnijā saskaņā ar Eiropas Zāļu aģentūras pozitīvo 
zinātnisko novērtējumu Komisija piešķīra Soliris tirdzniecības atļauju kā zālēm reti 
sastopamām slimību ārstēšanai tādām pašām ārstnieciskām indikācijām: ar PNH slimojošu 
pacientu ārstēšanai. Kopienas tirdzniecības atļauja ir derīgā visā Kopienā. Tomēr tas 
nenozīmē, ka produkts automātiski tiek izlaists dalībvalstu tirgos.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pantu Kopienas darbībai 
sabiedrības veselības jomā pilnībā jāievēro dalībvalstu kompetence attiecībā uz veselības 
aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšanu un nodrošināšanu. Katras
dalībvalsts pienākums ir nodrošināt tās iedzīvotājiem pienācīgu piekļuvi augstas kvalitātes 
veselības aprūpei.

Tā ietvaros valsts varas iestādes var brīvi noteikt ārstniecības līdzekļu cenu, kā arī tos 
ārstniecības veidus, kurus vēlas subsidēt sociālās apdrošināšanas sistēmas ietvaros, ja lēmumi 
tiek veikti pārredzamā veidā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem1. Tas nozīmē, ka specifiski 
ārstniecības līdzekļi atsevišķās dalībvalstīs var tikt kompensēti, bet citās ne, atkarībā no valsts 
veselības aprūpes mērķiem, izmaksu efektivitātes analīzes un dažādiem citiem faktoriem.

Līdz ar to Komisija norāda, ka lūgumraksta iesniedzēja minētajam produktam Regulas (EK) 
Nr. 141/2000 ietvaros ir nodrošināts reti sastopamu slimību ārstēšanas statuss un tam ir 
piešķirta Kopienas tirdzniecības atļauja, kas ir derīga visās dalībvalstīs. Lūgumrakstā nav 
norādīta informācija, kas liecinātu, ka Īrijas varas iestādes ir pārkāpušas Regulā (EK) 
Nr. 141/2000 noteiktās prasības. Lēmums subsidēt medicīnisko ārstēšanu ir dalībvalstu 
kompetencē.”

                                               
1 Skatīt 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/105/EEK par to pasākumu pārskatāmību
kas reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu veselības
apdrošināšanas sistēmās (OV Nr.40, 11.2.1989., 8. lpp.)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


