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Temats: Lūgumraksts Nr. 1085/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Werner 
Homann, par vienotām un pamatotām medikamentu cenām un zemākiem 
nodokļiem medikamentiem un medicīnas iekārtām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas zināt iemeslu ilgstošām būtiskām medikamentu cenu un
nodokļu atšķirībām Eiropas Savienībā. Viņš konstatē, ka par spīti veiktajām reformām 
medikamentu cenas pastāvīgi pieaug, un iedzīvotāji, jo īpaši pensionāri, ir tie, kas maksā šīs 
summas. Līdz ar to lūgumraksta iesniedzējs aicina veikt pasākumus ES, lai labotu situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz nepārtraukti pieaugošajām medikamentu cenām Vācijā. 
Viņš vēlas zināt nepārtraukto medikamentu cenu un nodokļu sistēmas lielo neatbilstību 
iemeslu Eiropas Savienībā. Lūgumraksta iesniedzējs mudina Eiropas Savienību rīkoties, lai 
labotu šo situāciju.

Komisijas novērojumi

Saskaņā ar EK līguma 152. pantu, Kopienas darbībai sabiedrības veselības jomā pilnībā 
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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.

Šajā pamatprogrammā valstu varas iestādes spēj noteikt medikamentu (un medicīnas iekārtu) 
cenas un noteikt to atmaksāšanas nosacījumus saskaņā ar valsts sociālās drošības sistēmu.

Eiropas Savienībai nav kompetences, lai varētu iejaukties dalībvalstu zāļu cenu veidošanas 
sistēmā un kompensāciju politikā: katrā valstī varas iestādes var brīvi noteikt medikamentu 
cenas, ietekmēt tās, izmantojot specifisku valsts politiku vai atstāt cenu regulēšanu tirgus 
spēku kompetencē. Zāļu cenu veidošanas un kompensāciju politika ir atkarīga no dažādiem 
valstu faktoriem, piemēram, ekonomiskiem apsvērumiem un sabiedrības veselības mērķiem. 
Tiešās sekas ir tādas, ka dotās medikamentu cenas vai to kompensāciju statuss var variēt 
atkarībā no konkrētās dalībvalsts.

Attiecībā uz nodokļu sistēmu Padomes Direktīva Nr. 2006/112/EK (PVN Direktīva) ļauj 
piemērot samazināto PVN likmi medikamentu piegādei. Tomēr potenciālais lēmums paliek 
dalībvalstu kompetencē: tas var novest pie dažādām PVN likmēm, kas tiek piemērotas ES 
šiem produktiem. Šī situācija pati par sevi nav Kopienas tiesību aktu pārkāpums.

Secinājums

Lūgumraksts attiecas uz zāļu cenu veidošanas politiku Vācijā, kas galvenokārt atbilst Vācijas 
varas iestāžu kompetencei. Tā neietver elementus, kas varētu nozīmēt, ka Vācijas varas 
iestādes ir rīkojušās pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem. Cenu regulēšanu medikamentiem un 
to subsidēšanu veic saskaņā ar sociālās drošības sistēmām dalībvalstīs, un Eiropas Savienībai 
ir jārespektē šo valstu kompetence.
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