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Temats: Lūgumraksts Nr. 1866/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Horst-Günter 
Mazur, par veselības aizsardzības sistēmu Vācijā un ģenērisko zāļu lietošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta problēmas, kuras viņam radās pēc ģenērisko zāļu 
lietošanas, kurām ir vairākas nopietnas blakusparādības. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka 
Vācijas ārstiem ir izdevumu robeža attiecībā uz veselības apdrošināšanas pacientiem, ko dēvē 
par „iekļaušanos budžetā”, un tas ir iemesls, kāpēc viņi nevar vienmēr izrakstīt oriģinālās 
zāles. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir pacientu diskriminācija un ka Vācijas 
veselības aizsardzības sistēma „rotaļājas” ar savu pilsoņu veselību. Tādēļ viņš aicina Eiropas 
Parlamentu izskatīt šo jautājumu un izpētīt, vai situācija Vācijā atbilst ES principiem par 
sabiedrības veselības uzlabošanu, slimību profilaksi un cīņu ar apstākļiem, kas rada 
apdraudējumu cilvēku veselībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 10. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza problēmas, ar ko viņš saskāries, lietojot viņam izrakstītus 
ģenēriskus medikamentus, kas, pēc viņa sniegtajām ziņām, izraisījuši virkni nopietnu 
blakusparādību. Viņš norāda, ka ārsti Vācijā nevar vienmēr izrakstīt oriģinālos medikamentus 
saistībā ar noteikumiem, kas ievieš maksimālo līmeni izdevumiem par veselības 
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apdrošināšanas pacientiem („iekļaušanās budžetā”). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas 
diskriminē pacientus un ka Vācijas veselības aprūpes sistēma „rotaļājas” ar savu pilsoņu 
veselību. Tāpēc viņš aicina Eiropas Parlamentu izskatīt, vai situācija Vācijā ir saskaņā ar ES 
principiem par sabiedrības veselības uzlabošanu, slimību profilaksi un cīņu ar apstākļiem, kas 
rada apdraudējumu cilvēku veselībai.

Komisijas komentāri

Pastāvīgs Eiropas Komisijas mērķis ir palīdzēt nodrošināt aizvien labāku sabiedrības 
veselības līmeni divdesmit septiņās dalībvalstīs. Lai nodrošinātu visu ES veselības aprūpes 
sistēmu atbilstību kopējiem principiem (par ko vienprātīgi vienojās Eiropas Veselības ministri 
2006. gadā) par „universālumu, vienlīdzīgu attieksmi, piekļuvi labas kvalitātes veselības 
aprūpei un solidaritāti”, Komisija uzsāka kampaņu „Eiropa pacientiem”1, kas apvieno virkni 
iniciatīvu par veselības aprūpes politiku.

Tomēr saskaņā ar EK līguma 152. pantu Kopienas darbībai sabiedrības veselības jomā pilnībā 
jāievēro dalībvalstu kompetence attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās 
aprūpes organizēšanu un nodrošināšanu. Šajā nozarē piemērojams subsidiaritātes princips, kas 
nozīmē, ka sociālā nodrošinājuma sistēmas organizēšana un piemērotas piekļuves augstas 
kvalitātes veselības aprūpei nodrošināšana saviem pilsoņiem ietilpst katras dalībvalsts 
atbildībā.

Šajā ietvarā dalībvalstis var brīvi noteikt medikamentu izrakstīšanas un izsniegšanas 
nosacījumus, kā arī to izcenojumus un atmaksāšanas statusu. Visās ES dalībvalstīs 
kompetentās varas iestādes izstrādā politikas, lai nodrošinātu savu veselības aprūpes sistēmu 
ilgtspējību. Šādas politikas bieži ietver stratēģiju ģenēriskiem produktiem, kas ir līdzvērtīgi 
oriģinālajiem medikamentiem. Tos bieži pārdod par zemāku cenu veselības apdrošināšanas 
sistēmai, pateicoties oriģinālo medikamentu patenta termiņa beigām.

Jānorāda, ka ģenēriskie medicīnas produkti ir pakļauti stingriem noteikumiem saskaņā ar 
Eiropas tiesību aktiem farmācijas jomā. Tos var ieviest Kopienas tirgū tikai tad, ja tiem ir tāds 
pats aktīvo vielu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs un tāda pati farmaceitiskā forma kā 
atsauces (references) zālēm. Turklāt bioloģiskā līdzvērtība atsauces (references) zālēm 
jāpierāda ar piemērotiem pētījumiem. Tāpēc ES atļautie ģenēriskie medikamenti piedāvā 
tādas pašas garantijas kvalitātes, drošības un efektivitātes ziņā kā atsauces (references) zāles. 

Secinājumi

Saskaņā ar Līguma noteikumiem Eiropas Savienībai nav kompetences iejaukties valsts 
veselības apdrošināšanas sistēmu organizēšanā. Lūgumraksts atsaucas uz veselības aprūpes 
politikas pasākumiem, kas ietilpst vienīgi Vācijas varas iestāžu kompetencē. Tas neietver 
elementus, kas varētu nozīmēt, ka Vācijas varas iestādes ir rīkojušās pretrunā Kopienas 
tiesību aktiem. Sociālā nodrošinājuma sistēmu organizēšana, tostarp ģenēriskās aizvietošanas 
politika, ir dalībvalstu atbildībā.”

                                               
1 http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm


