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Donata Kinzelbach, par zālēm Maliasin

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, tāpat kā tūkstošiem citu pacientu, lieto zāles Maliasin. Taču ražotājs 
šīs zāles vairs nepārdod Vācijas tirgū. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka citu zāļu lietošana 
ir riskanta un tām ir blaknes. Lūgumraksta iesniedzēja vēlas zināt, vai būtu iespējams turpināt 
šo zāļu ražošanu. Viņa apgalvo, ka šīs zāles vēl ražo Austrijā, taču tās piegādā tikai Austrijā 
dzīvojošiem pacientiem. Lūgumraksta iesniedzēja vēlas zināt, kāpēc finansiālu iemeslu dēļ 
vairs netiek tirgotas zāles, kas ievērojami uzlabo daudzu pacientu dzīves kvalitāti. Viņa lūdz 
Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Komisija sniedza komentāru par līdzīgu situāciju attiecībā uz Itālijas tirgu, atbildot uz 
Parlamenta jautājumu QE-1035/2011.

Saskaņā ar ES farmācijas tiesību aktiem1 tirdzniecības atļaujas turētājs attiecībā uz zālēm, kas 
faktiski laistas kādas dalībvalsts tirgū, savas atbildības robežās nodrošina atbilstīgas un 

                                               
1 Grozītā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2003/83/EK, OV L 311, 
28.11.2001., 67. lpp.
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nepārtrauktas attiecīgo zāļu piegādes aptiekām un personām, kurām atļauts pārdot zāles, lai 
apmierinātu pacientu vajadzības attiecīgajā dalībvalstī.

Tomēr šī norma nav piemērojama tad, kad zāles vairs nav atļautas. Saskaņā ar spēkā 
esošajiem farmācijas tiesību aktiem kompetentā varas iestāde nevar uzlikt par pienākumu 
farmācijas uzņēmumam saglabāt tirdzniecības atļauju, ja uzņēmums izvēlas to atsaukt vai 
nepieteikties atļaujas pagarināšanai. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šis ir zāļu 
Maliasin gadījums Vācijā, kad 2005. gadā uzņēmums Abbot nepieteicās tirdzniecības atļaujas 
pagarināšanai.

Tomēr tiesību aktos ir ietverti daži mehānismi, lai dalībvalstis varētu nodrošināt zāļu 
pieejamību gadījumos, kad atļautas zāles nav pieejamas, vai to lietošanu konkrētos gadījumos.

Ja kādas zāles ir atļautas citā dalībvalstī, dalībvalsts var, pamatojoties uz sabiedrības veselības 
apsvērumiem, atļaut šo zāļu laišanu tirgū, pat ja šajā dalībvalstī nav šo zāļu tirdzniecības 
atļaujas.

Ja zāles nav atļautas ES, tad ES tiesību akti paredz, ka dalībvalsts var atkāpties no prasības 
par tirdzniecības atļauju un atļaut — vēlreiz pamatojoties uz sabiedrības veselības 
apsvērumiem — veselības aprūpes speciālistam izmantot neatļautas zāles konkrētam 
pacientam, tam uzņemoties personisku atbildību.

Secinājums

ES tiesību aktos ir ietverti daži mehānismi, kas nodrošina, ka izņēmuma gadījumos, kas 
pamatoti ar sabiedrības veselības apsvērumiem, dalībvalstīm ir iespējas nodrošināt pacientiem 
zāles, ko pašlaik netirgo to teritorijā. Tomēr visbeidzot varas iestāžu un/vai veselības aprūpes 
speciālistu pienākums katrā dalībvalstī ir nolemt, vai šie līdzekļi būtu lietojami konkrētā 
gadījumā. Tādēļ Komisija nevar iejaukties lūgumraksta iesniedzēja vārdā.


