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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1016/2007, ko „Ar mukopolisaharidozi un saistītām slimībām 
slimojošu bērnu apvienības” vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgā Teresa 
Matulka un kam pievienoti 2 paraksti, par to, ka Polijas iestādes neievēro 
noteikumus, kurus paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir iepriekš minētās apvienības priekšsēdētāja, apgalvo, ka 
personām, kas Polijā cieš no tādām retām ģenētiskām slimībām kā mukopolisaharidoze, Fabrī 
slimība un Pompa slimība, nav pieejama citiem pacientiem pieejamā kvalificētā ārstēšana un 
ka palīdzības trūkums no veselības aprūpes iestāžu puses parasti noved pie pacientu nāves.
Viņa arī atsaucas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 141/2000 par zālēm 
reti sastopamu slimību ārstēšanai, uzsverot, ka iepriekš minētās slimības ir tik reti sastopamas, 
ka to ārstēšanai nepieciešamās zāles atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu par zālēm reti 
sastopamu slimību ārstēšanai, un ka tāpēc ir jāpiemēro šīs regulas noteikumi. Viņa lūdz 
Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai Polijas veselības aprūpes iestādes nekavējoties veiktu 
pasākumus, kas nepieciešami minētās regulas noteikumu īstenošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 6. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas starpposma atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

„Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka poļu pacienti, kuri cieš no reti sastopamām slimībām, 
Polijā netiek atbilstoši ārstēti.
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Kā izklāstīts pievienotajā atklātajā vēstulē vairākām Polijas iestādēm, pacientiem ar reti 
sastopamām slimībām ir pārāk ilgi jāgaida valsts lēmumi par viņu slimības ārstēšanas atļauju.
Tāpat arī jaunu ārstniecības veidu programmas netiek laikus īstenotas. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka Polijas valsts iestāžu attieksme neatbilst Regulas (EK) Nr. 141/2000 
par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai vērtībām.

Regula (EK) Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai attiecas uz 
medikamentu nosaukšanu par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai. Tā nosaka vairākus 
ekonomiska rakstura stimulus (it īpaši ekskluzīvās tiesības tirgū, atbrīvojumu no 
maksājumiem, administratīvo atbalstu), kuriem būtu farmācijas kompānijas jāmudina investēt 
tādu zāļu izveidē, kas paredzētas retu slimību ārstēšanai. Tomēr regula nesatur nosacījumus, 
kas prasītu rīcību no dalībvalstu puses. Lūgumrakstā nav nekādu elementu, kas norādītu, ka 
Polijas iestādes ir rīkojušās pretrunā Regulas (EK) Nr. 141/2000 nosacījumiem.

Pēc medikamentu nosaukšanas par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu(EK) Nr. 141/2000 Eiropas Komisija piešķir atļauju reti sastopamu slimību ārstēšanai 
paredzētās zāles laist tirgū, un šī atļauja ir spēkā visās dalībvalstīs saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 726/2004. Pēc šīs regulas pieņemšanas dalībvalstis vairs nav atbildīgas par tirdzniecības 
atļauju piešķiršanu reti sastopamu slimību ārstēšanai paredzētajām zālēm.

Tomēr, Komisija norāda, ka katra dalībvalsts ir atbildīga par veselības aprūpes sistēmas 
organizāciju un zāļu finansēšanu. Kompetentās valstu iestādes īpaši brīvi var noteikt zāļu 
veidus, kurus tās vēlas finansēt no sociālās nodrošināšanas sistēmas līdzekļiem, ar noteikumu, 
ka to lēmumi tiek pieņemti pārredzamā veidā. Komisija pašlaik pētī Polijas tiesību aktu 
atbilstību Direktīvai 89/105/EEK par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē cilvēkiem 
paredzēto zāļu cenas un to iekļaušanu valstu veselības apdrošināšanas sistēmās. Saskaņā ar 
mūsu rīcībā esošo informāciju Polijas varas iestādes apsver iespēju veikt izmaiņas 
likumdošanā, lai nodrošinātu, ka laikus un pārredzamā veidā tiek apstrādāti visi pieteikumi 
zāļu iekļaušanai valsts veselības apdrošināšanas sistēmā.

Lūgumraksts ir par to, ka pacientiem, kas cieš no reti sastopamām slimībām, nav pieejamas 
zāles, taču tajā nav nekādu elementu, kas norādītu, ka Polijas iestādes jebkādā veidā ir 
rīkojušās pretrunā Regulas (EK) Nr. 141/2000 nosacījumiem, kuri nesatur prasību pēc rīcības 
no dalībvalstu puses. Kas attiecas uz zāļu iekļaušanu valsts veselības apdrošināšanas sistēmā, 
Komisija pašlaik pētī Polijas tiesību aktu atbilstību Direktīvai 89/105/EEK.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Polija 2009. gadā veica pasākumus, lai nostiprinātu Veselības tehnoloģiju novērtēšanas 
aģentūras lomu medikamentu un veselības programmu vērtēšanā ar mērķi pieņemt lēmumus 
par to finansēšanu. 2010. gadā ir plānots veikt valsts veselības apdrošināšanas sistēmas 
papildreformas. 

Tomēr nedrīkst aizmirst, ka lēmumi par medikamentu finansēšanu ir dalībvalstu kompetencē. 
Tādējādi ir saprotams, kāpēc kādu ārstniecības līdzekli kompensē vienas dalībvalsts sociālās 
drošības sistēma un cita to nekompensē. Katrā dalībvalstī pastāv īpaši ierobežojumi (pārsvarā 
budžeta) un tie nosaka prioritātes sabiedrības veselības jomā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 168. panta 7. punktu Eiropas Savienība respektē dalībvalstu atbildību par 
veselības politikas noteikšanu un veselības aprūpes pakalpojumu un medicīniskās aprūpes 
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organizēšanu un sniegšanu. Tāpēc, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar medikamentu 
finansēšanu valstī, pacientiem un pacientu organizācijām ir jāvēršas pie atbildīgajām valsts 
iestādēm.” 


