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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1016/2007, внесена от Teresa Matulka, с полско гражданство, от 
името на „Сдружение на децата, страдащи от мукополизахаридоза и други 
подобни болести“, подкрепена от 2 подписа, относно неспазване от страна 
на полските органи на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 141/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета за лекарствата сираци

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е председател на горепосоченото сдружение, твърди, 
че полските граждани, които страдат от редки генетични заболявания, като 
мукополизахаридоза, болестта на Фабри и болестта на Помпе, нямат еднакъв достъп до 
квалифицирано лечение като другите пациенти и липсата на помощ от страна на 
здравните органи води до смърт на пациентите. Тя също така се позовава на Регламент 
(ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно лекарствата сираци, 
като подчертава, че заболеваемостта от горепосочените заболявания е толкова ниска, че 
лекарствата, необходими за лечението им, отговарят на критериите за класифицирането 
им като лекарства сираци и затова следва да се прилагат разпоредбите на регламента. 
Тя иска от Европейския парламент да осигури незабавно предприемане от страна на 
полските здравни органи на мерките, необходими за прилагане на разпоредбите на 
регламента.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 5 май 2008 г.
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Вносителката на петицията твърди, че полските пациенти с редки медицински 
заболявания не се третират по правилен начин в Полша.

Както е посочено в приложено отворено писмо до редица полски органи, пациентите с 
редки заболявания трябва да чакат твърде дълго за държавните решения, които им 
позволяват терапия за тяхното заболяване. В допълнение, програмите за нови терапии 
не се изпълняват в рамките на разумен период от време. Вносителката на петицията 
твърди, че поведението на полската администрация не е в съответствие с разпоредбите 
на Регламент (ЕО) № 141/2000 относно лекарствата сираци.

Регламент (ЕО) № 141/2000 относно лекарствата сираци касае определянето на 
медицински продукти като „сираци“, т.е. предвидени за лечение на редки заболявания. 
Той предвижда редица икономически стимули (по-специално права за пазарна 
ексклузивност, отказ от събиране на такси, административно съдействие), които следва 
да насърчат фармацевтичните компании да инвестират в разработването на лекарства 
сираци. При все това регламентът не съдържа разпоредби, които изискват прилагане от 
държавите-членки. Петицията не съдържа никакви елементи, които биха загатнали, че 
полските органи са действали в противоречие с разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 141/2000.

След определянето в съответствието с Регламент (ЕО) № 141/2000, разрешителните за 
пускане на пазара за лекарства сираци се предоставят от Европейската комисия и важат 
във всички държави-членки в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004. След 
приемането на този регламент, държавите-членки вече не разполагат с компетенцията 
да предоставят разрешителни за пускане на пазара на лекарства сираци.

При все това Комисията изтъква, че организацията на здравните системи и 
финансирането на медицинските продукти попадат в компетенцията на всяка държава-
членка. По-специално компетентните национални органи сами определят 
медицинските продукти, които желаят да финансират съгласно своята социално-
осигурителна схема, при условие, че техните решения се вземат по прозрачен начин. 
Понастоящем Комисията проучва съвместимостта на полското законодателство с 
Директива 89/105/ЕИО във връзка с прозрачността на мерките за ценообразуване и 
възстановяване на средства за фармацевтичните продукти. В съответствие с нашата 
информация, полските органи обмислят регулаторни изменения, с които да гарантират, 
че всички заявления за възстановяване на разходи за медицински продукти могат да 
бъдат обработвани по навременен и прозрачен начин.

Петицията касае липсата на достъп до лекарства за пациенти, страдащи от редки 
заболявания, но не съдържа никакви елементи, които да предполагат, че полските 
органи са действали в противоречие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 141/2000, 
който не съдържа разпоредби, изискващи прилагане от държавите-членки. Що се 
отнася до възстановяването на средства за медицински продукти, съвместимостта на 
полското законодателство с Директива 89/105/ЕИО се проучва от Комисията.
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4. Нов отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

През 2009 г. Полша приложи нови мерки, предназначени за засилване ролята на 
Агенцията за оценка на здравните технологии при оценяването на лекарства и здравни 
програми, с оглед на решенията за тяхното финансиране. За 2010 г. бяха обявени 
допълнителни реформи на националната здравно-осигурителна система.

Все пак следва да припомним, че решенията за финансиране на лекарствени средства са 
от компетентността на всяка държава-членка. Това обяснява факта, че разходите за 
дадено лечение се поемат в една държава-членка, а в друга - не. Всяка държава-членка 
се сблъсква със специфични трудности (по-специално от бюджетен характер) и 
определя собствените си приоритети в областта на общественото здравеопазване. 
Съгласно член 168, параграф 7 от ДФЕС Европейският съюз трябва да зачита 
отговорностите на държавите-членки във връзка с определянето на тяхната здравна 
политика, както и организацията и доставката на здравни услуги и медицински грижи. 
Следователно пациентите и пациентските организации  трябва да се обърнат към 
компетентните национални органи за решаване на въпросите за финансирането на 
лекарства в тяхната страна.


