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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1016/2007 dėl Lenkijos valdžios institucijų pažeistų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų nuostatų, 
kurią pateikė Lenkijos pilietė Teresa Matulka asociacijos „Society of Children 
with Mucopolysaccharidosis and Diseases Related“ vardu, su 2 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, minėtos asociacijos pirmininkė, aiškina, kad Lenkijos piliečiai, sergantys 
retomis genetinėmis ligomis, pavyzdžiui mukopolisacharidoze, Fabry liga ar glikogenoze, 
nėra gydomi taip pat kvalifikuotai, kaip kiti pacientai, ir kad trūksta kompetentingų sveikatos 
priežiūros institucijų paramos, todėl tokie pacientai dažnai miršta. Be to, peticijos pateikėja 
pateikia nuorodą į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų 
vaistų ir pabrėžia, kad minėtos ligos yra tokios retos, jog šioms ligoms gydyti skirti vaistai 
atitinka reglamente nustatytus retų vaistų kriterijus. Todėl reikia taikyti šį reglamentą. Taigi
peticijos pateikėja ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad Lenkijos sveikatos priežiūros 
institucijos nedelsdamos imtųsi reikalingų priemonių, kad reglamento nuostatos būtų 
perkeltos į nacionalinę teisę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. kovo 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. gegužės 5 d.

„Peticijos pateikėja įsitikinusi, kad Lenkijos piliečiai, sergantys retomis ligomis, Lenkijoje 
gydomi netinkamai.

Kaip nurodyta viešame kai kurioms Lenkijos valdžios institucijoms išsiųstame laiške, 
pridėtame prie peticijos, retomis ligomis sergantys pacientai per ilgai turi laukti 
kompetentingų valdžios institucijų sprendimų, kuriais leidžiama gydyti jų ligą. Be to, naujo
gydymo programos nevykdomos per pagrįstus terminus. Peticijos pateikėja tvirtina, kad 
Lenkijos administracijos elgesys neatitinka Reglamento (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų 
nuostatų.

Reglamente (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų nurodoma, kokie vaistai vadinami retaisiais, 
t. y. skirtais retoms ligoms gydyti. Reglamente numatoma keletas ekonominių paskatų (visų 
pirma išimtinės teisės rinkoje, mokesčių lengvatos, administracinė pagalba), kuriomis 
farmacijos įmonės skatinamos investuoti į retųjų vaistų gamybą. Tačiau reglamente nėra 
nuostatų, kuriose reikalaujama reglamentą įgyvendinti valstybėse narėse. Peticijoje nėra jokių 
duomenų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kad Lenkijos valdžios institucijos Reglamento 
(EB) Nr. 141/2000 nuostatas kokiu nors būdu pažeidė.

Vaistus priskyrus retiesiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 141/2000, leidimus prekiauti šiais 
vaistais išduoda Europos Komisija; pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 šie leidimai galioja 
visose valstybėse narėse. Priėmus šį reglamentą valstybės narės nebegali išduoti leidimų
prekiauti retaisiais vaistais.

Tačiau Komisija pabrėžia, kad už sveikatos priežiūros sistemų administravimą ir vaistų 
finansavimą atsakinga kiekviena valstybė narė. Kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos turi teisę nurodyti vaistus, kuriuos jos numato finansuoti pagal socialinio 
draudimo sistemą, jeigu šie sprendimai priimami visiškai skaidriai. Komisija šiuo metu tiria, 
ar Lenkijos įstatymai suderinti su Direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių 
žmonėms skirtų vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos 
draudimo sistemų sritį, skaidrumo. Pagal Komisijos turimą informaciją Lenkijos valdžios 
institucijos numato keisti kai kuriuos įstatymus, kad visi prašymai kompensuoti vaistus būtų 
svarstomi tinkamu laiku ir visiškai skaidriai.

Peticijoje teigiama, kad retomis ligomis sergantiems pacientams sunku gauti vaistų, tačiau su 
peticija nepateikiama jokių įrodymų, kad Lenkijos valdžios institucijos pažeidė Reglamento 
(EB) Nr. 141/2000 nuostatas, kurių įgyvendinimas valstybėse narėse nėra privalomas. 
Nagrinėdama vaistų kompensavimą Komisija šiuo metu tiria, ar Lenkijos teisės aktai suderinti 
su Direktyva 89/105/EEB.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2009 m. Lenkija įgyvendino naujas priemones, skirtas stiprinti Sveikatos technologijų 
vertinimo agentūros (lenk. AOTM) vaidmenį vertinant vaistus ir sveikatos programas, kad 
būtų priimti sprendimai, susiję su jų finansavimu. Paskelbta, kad 2010 m. bus įgyvendintos 
papildomos nacionalinės sveikatos draudimo sistemos reformos.
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Tačiau reikėtų priminti, kad su vaistų finansavimu susiję sprendimai priklauso kiekvienos 
valstybės narės kompetencijai. Tai reiškia, kad to paties gydymo išlaidos vienoje valstybėje 
narėje pagal socialinės apsaugos sistemą gali būti padengtos, o kitoje valstybėje narėje – ne. 
Kiekviena valstybė susiduria su konkrečiais apribojimais (ypač biudžeto) ir nustato savo 
visuomenės sveikatos prioritetus. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
168 straipsnio 7 dalį Europos Sąjunga pripažįsta valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos 
politikos apibrėžtį ir sveikatos ir priežiūros paslaugų organizavimą bei teikimą. Tai reiškia, 
kad pacientai ir pacientų asociacijos, norėdamos nagrinėti su savo šalies vaistų finansavimu
susijusius klausimus, turi kreiptis į kompetentingas nacionalines valdžios institucijas.“


