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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja vartoja vaistą Maliasin, kuris skiriamas ir tūkstančiams kitų pacientų. 
Tačiau vaisto gamintojas nusprendė šio produkto Vokietijos rinkai nebetiekti. Anot peticijos 
pateikėjos, perėjimas prie kito vaisto gali būti rizikingas ir sukelti nepageidaujamą šalutinį 
poveikį. Peticijos pateikėja klausia, ar būtų galima pratęsti šio vaisto gamybą. Pasak jos, 
vaistas tebegaminamas Austrijoje, bet tiekiamas tik Austrijos pacientams. Peticijos pateikėja 
klausia, kodėl nustota dėl ekonominių priežasčių tiekti vaistą, kuris daugeliui pacientų labai 
padeda pagerinti gyvenimo kokybę. Ji prašo Europos Parlamento pagalbos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Komisija pateikė pastabų dėl panašios padėties Italijos rinkoje, atsakydama į Parlamento 
klausimą QE-1035/2011.



PE472.167v01-00 2/2 CM\876895LT.doc

LT

ES farmacijos teisės aktuose1 nustatyta, kad vaisto, faktiškai tiekiamo valstybės narės rinkai, 
turėtojas atsako už atitinkamą ir nuolatinį to vaisto tiekimą vaistinėms ir asmenims, turintiems 
leidimą tiekti vaistus taip, kad minėtos valstybės narės pacientų poreikiai būtų patenkinami.

Vis dėlto ši nuostata netaikoma, kai nebetenkama teisės tiekti vaisto rinkai. Pagal dabartinius 
farmacijos teisės aktus kompetentinga valdžios institucija negali farmacijos įmonės įpareigoti 
išsaugoti teisės tiekti vaistą rinkai, jeigu įmonė nusprendžia šios teisės atsisakyti arba 
neprašyti pratęsti teisės galiojimo termino. Iš Komisijos turimos informacijos matyti, kad taip 
atsitiko su vaistu Maliasin Vokietijoje, kai 2005 m. įmonė Abbot nepateikė prašymo pratęsti 
teisės tiekti vaistą rinkai.

Vis dėlto teisės aktuose valstybės narėms pateikta tam tikrų priemonių siekiant užtikrinti, kad 
valstybėse narėse būtų galima įsigyti vaistą, kai neturima teisės tiekti jį rinkai, arba šį vaistą 
prirašyti atskirais atvejais. 

Jei turima teisė tiekti vaistą kitos valstybės narės rinkai, valstybė narė dėl pagrįstų su 
visuomenės sveikata susijusių priežasčių gali leisti tiekti šį vaistą rinkai, net jeigu toje 
valstybėje narėje neturima rinkodaros leidimo. 

Jei neturima teisės tiekti vaistą ES rinkai, ES teisės aktuose nustatyta, kad valstybė narė gali 
nepaisyti reikalavimo turėti rinkodaros leidimą ir leisti – vėlgi dėl pagrįstų su visuomenės 
sveikata susijusių priežasčių – sveikatos priežiūros specialistams, prisiimantiems tiesioginę 
asmeninę atsakomybę, naudoti neregistruotą vaistą atskiram pacientui. 

Išvada

ES teisės aktuose valstybės narėms pateikta tam tikrų priemonių, siekiant užtikrinti, kad 
išimtiniais atvejais dėl pagrįstų su visuomenės sveikata susijusių priežasčių valstybėse narėse 
būtų galima įsigyti vaistų, kuriais neturima leidimo prekiauti tų valstybių narių teritorijoje. 
Vis dėlto galiausiai kiekvienos valstybės narės valdžios institucijos ir (arba) sveikatos 
priežiūros specialistai turi nuspręsti, ar šios priemonės naudotinos konkrečiu atveju. Todėl 
Komisija negali pateikti daugiau pastabų dėl šios peticijos.“

                                               
1 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva su pakeitimais, 
OL L 311, 2001 11 28, p. 67.


