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Om: Andragende 1016/2007 af Teresa Matulka, polsk statsborger, for "Society of Children 
with Mucopolysaccharidosis and Diseases Related", og 2 medunderskrivere, om de 
polske myndigheders manglende overholdelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 om lægemidler til sjældne sygdomme

1. Sammendrag

Andrageren, der er formand for ovennævnte sammenslutning, påpeger, at de polske patienter, 
der lider af de sjældne genetiske sygdomme mucopolysaccharidosis, Fabry's sygdom og 
Pompes sygdom, ikke har adgang til den samme kvalificerede behandling som andre 
patienter, og at denne manglende støtte fra de ansvarlige sundhedsmyndigheder som regel 
medfører, at de pågældende patienter dør. Andrageren henviser endvidere til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 om lægemidler til sjældne sygdomme 
og understreger, at prævalensen af de ovennævnte sygdomme er så lav, at de lægemidler, der 
er beregnet til behandling af disse, opfylder de i forordningen anførte kriterier for 
benævnelsen "lægemidler til sjældne sygdomme", hvorfor forordningen følgelig bør finde 
anvendelse. Hun anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at de polske 
sundhedsmyn+igheder omgående iværksætter de nødvendige foranstaltninger med henblik på 
gennemførelse af forordningens bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2008

"I. Andragendet

Andrageren påpeger, at polske patienter, der lider af sjældne medicinske sygdomme, ikke 
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modtager en tilfredsstillende behandling i Polen.

Som angivet i vedhæftede åbne brev til en række polske myndigheder skal patienter med 
sjældne sygdomme vente for lang til på, at staten giver grønt lys for behandling af deres 
sygdom. Programmer vedrørende nye behandlingsformer gennemføres desuden ikke inden for 
en rimelig tidsfrist. Andrageren hævder, at den polske forvaltningspraksis ikke er i 
overensstemmelse med de værdier, der ligger til grund for forordning (EF) nr. 141/2000 om 
lægemidler til sjældne sygdomme.

II. Kommissionens bemærkninger

Forordning (EF) nr. 141/2000 om lægemidler til sjældne sygdomme vedrører udpegningen af 
lægemidler som "sjældne", dvs. som lægemidler til sjældne sygdomme. Med forordningen 
indføres en række økonomiske incitamenter (herunder navnlig eksklusive markedsrettigheder, 
afgiftsfritagelse, administrativ bistand), der skal tilskynde medicinalvirksomhederne til at 
investere i udvikling af lægemidler til sjældne sygdomme. Forordningen indeholder imidlertid 
ingen bestemmelser, som medlemsstaterne skal gennemføre i national lovgivning. Der er 
ingen oplysninger i andragendet, der tyder på, at de polske myndigheder har handlet i strid 
med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 141/2000.

Efter udpegning i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 141/2000 udsteder 
Kommissionen markedsføringstilladelser for lægemidler til sjældne sygdomme, der er gyldige 
i alle medlemsstater i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004. Efter vedtagelsen af denne 
forordning har medlemsstaterne ikke længere kompetence til at udstede tilladelser for 
lægemidler, der er udpeget som lægemidler til sjældne sygdomme.

Kommissionen understreger imidlertid, at organiseringen af sundhedssystemerne og 
finansiering af lægemidler henhører under de enkelte medlemsstaters kompetenceområder. De 
kompetente nationale myndigheder kan navnlig frit udpege de lægemidler, de ønsker at 
finansiere gennem deres sociale sikringsordninger, forudsat at deres afgørelser træffes i 
åbenhed. Kommissionen undersøger i øjeblikket den polske lovgivnings forenelighed med 
direktiv 89/105/EØF om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for lægemidler og 
tilskudsforanstaltninger. Ifølge vores oplysninger overvejer de polske myndigheder at indføre 
lovændringer for at sikre, at alle ansøgninger om medicintilskud behandles rettidigt og på en 
gennemsigtig måde.

III. Konklusion

Det anføres i andragendet, at patienter, der lider af sjældne sygdomme, ikke har adgang til 
lægemidler, men der er ingen oplysninger i andragendet, der tyder på, at de polske 
myndigheder har handlet i strid med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 141/2000, der ikke 
indeholder bestemmelser, som medlemsstaterne skal gennemføre i national lovgivning. Med 
hensyn til medicintilskud undersøger Kommissionen i øjeblikket den polske lovgivnings 
forenelighed med direktiv 89/105/EØF."
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4. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

Polen har i 2009 gennemført en række nye foranstaltninger med henblik på at styrke den rolle, 
Agenturet for medicinsk teknologivurdering spiller ved evaluering af lægemidler og 
sundhedsprogrammer i forbindelse med afgørelser vedrørende finansieringen heraf. Der er 
bebudet supplerende reformer af det nationale sygesikringssystem for 2010.

Man skal imidlertid gøre opmærksom på, at afgørelser vedrørende finansiering af lægemidler 
henhører under de enkelte medlemsstaters kompetenceområder. Dette er grunden til, at den 
samme behandling kan finansieres af sygesikringen i én medlemsstat, men ikke i en anden. 
De enkelte medlemsstater har deres særlige begrænsninger (især af budgetmæssig karakter) 
og fastlægger deres egne prioriteter for folkesundheden. I overensstemmelse med artikel 168, 
stk. 7 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde respekterer Unionen 
medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt for organisation og 
levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet. Det er derfor til de 
kompetente nationale myndigheder, patienterne og patientorganisationerne skal henvende sig 
for at drøfte spørgsmål angående finansiering af lægemidler i deres land.


