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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1016/2007, της Teresa Matulka, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Ένωσης παιδιών με βλεννοπολυσακχαρίδωση και συναφείς νόσους», η 
οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με μη συμμόρφωση των 
πολωνικών αρχών προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ορφανά φάρμακα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία είναι πρόεδρος της ανωτέρω ένωσης, υποστηρίζει ότι οι πολωνοί 
πάσχοντες από σπάνιες γενετικές ασθένειες όπως η βλεννοπολυσακχαρίδωση, η νόσος Fabry 
και η νόσος Pompe δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε ειδική θεραπευτική αγωγή όπως άλλοι 
ασθενείς και ότι αυτή η έλλειψη βοήθειας από τις υγειονομικές αρχές καταλήγει εν γένει στον 
θάνατο των ασθενών. Επικαλείται επίσης τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ορφανά φάρμακα, τονίζοντας ότι η 
συχνότητα εμφάνισης των ανωτέρω ασθενειών είναι τόσο χαμηλή ώστε τα φάρμακα που 
είναι απαραίτητα για τη θεραπεία τους πληρούν τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστούν ορφανά 
φάρμακα και ότι συνεπώς θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού. Ζητεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι πολωνικές αρχές υγείας θα λάβουν άμεσα 
τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.



PE406.089v02-00 2/3 CM\814294EL.doc

EL

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι πολωνοί ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες δεν 
λαμβάνουν κατάλληλη θεραπεία στην Πολωνία.

Όπως αναφέρει σε συνημμένη ανοικτή επιστολή της προς διάφορες πολωνικές αρχές, οι 
ασθενείς με σπάνιες ασθένειες υποχρεώνονται να περιμένουν για υπερβολικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα έως ότου εκδοθεί απόφαση των αρχών που επιτρέπει τη θεραπεία για την ασθένειά 
τους. Επίσης, προγράμματα για νέες θεραπείες δεν υλοποιούνται εντός λογικών χρονικών 
πλαισίων. Η αναφέρουσα δηλώνει ότι η συμπεριφορά της πολωνικής διοίκησης δεν συνάδει 
με τις αξίες στις οποίες βασίζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 για τα ορφανά φάρμακα.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 για τα ορφανά φάρμακα αφορά τον χαρακτηρισμό των 
φαρμακευτικών προϊόντων ως ορφανών δηλ. ως προοριζόμενων για τη θεραπεία σπάνιων 
ασθενειών. Περιέχει σειρά οικονομικών κινήτρων (συγκεκριμένα δικαιωμάτων εμπορικής 
αποκλειστικότητας, απαλλαγή από καταβολή τελών, διοικητική συνδρομή) για την 
ενθάρρυνση φαρμακευτικών εταιρειών να επενδύουν στην ανάπτυξη ορφανών φαρμάκων. Ο 
κανονισμός, ωστόσο, δεν περιέχει διατάξεις οι οποίες απαιτούν εφαρμογή από τα κράτη μέλη. 
Η αναφορά δεν περιέχει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι οι πολωνικές αρχές έχουν 
ενεργήσει κατά τρόπο που να αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000.

Μετά τον χαρακτηρισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 141/2000, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή χορηγεί άδεια κυκλοφορίας για τα ορφανά φάρμακα η οποία ισχύει σε όλα τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Μετά τη θέση του κανονισμού 
σε ισχύ, τα κράτη μέλη δεν είναι πλέον αρμόδια για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας σε 
σχέση με ορφανά φάρμακα.

Η Επιτροπή επισημαίνει, ωστόσο, ότι η οργάνωση των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και η χρηματοδότηση των φαρμακευτικών προϊόντων εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι ελεύθερες 
να επιλέγουν τα φαρμακευτικά προϊόντα που επιθυμούν να χρηματοδοτούν στο πλαίσιο του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισής τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις τους 
λαμβάνονται με διαφανή τρόπο. Η Επιτροπή επί του παρόντος εξετάζει τη συμβατότητα της 
πολωνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/105/ΕΟΚ σχετικά με τη διαφάνεια στον καθορισμό 
των τιμών των φαρμάκων και την κάλυψη του κόστους τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που διαθέτουμε, οι πολωνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας 
προκειμένου να διασφαλίσουν τον χειρισμό όλων των αιτήσεων για την κάλυψη του κόστους 
των φαρμακευτικών προϊόντων εγκαίρως και με διαφανή τρόπο.

Η αναφορά κάνει λόγο για έλλειψη πρόσβασης ασθενών πασχόντων από σπάνιες ασθένειες 
σε φάρμακα, αλλά δεν περιέχει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι οι πολωνικές αρχές 
ενεργούν κατά τρόπο αντίθετο στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000, ο οποίος 
δεν περιέχει διατάξεις που να χρήζουν εφαρμογής από τα κράτη μέλη. Όσον αφορά την 
κάλυψη του κόστους των φαρμακευτικών προϊόντων, η συμβατότητα της πολωνικής 
νομοθεσίας με την οδηγία 89/105/ΕΟΚ εξετάζεται από την Επιτροπή.

4. Νέα απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010 
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Η Πολωνία έθεσε σε εφαρμογή το 2009 νέα μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου της 
Υπηρεσίας Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας κατά την αξιολόγηση των φαρμάκων και 
των προγραμμάτων για την υγεία, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη 
χρηματοδότησή τους. Επίσης, έχουν αναγγελθεί για το 2010 συμπληρωματικές 
μεταρρυθμίσεις του εθνικού συστήματος ασφάλισης ασθένειας. 

Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των 
φαρμάκων ανήκουν στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί η 
ίδια θεραπεία μπορεί να καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση σε ένα κράτος μέλος αλλά 
όχι σε κάποιο άλλο. Κάθε κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο με ιδιαίτερους περιορισμούς (κυρίως 
δημοσιονομικούς) και καθορίζει τις δικές του προτεραιότητες όσον αφορά τη δημόσια υγεία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 168, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον 
αφορά τον καθορισμό της πολιτικής τους για την υγεία, καθώς και την οργάνωση και την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Επομένως, οι ασθενείς και οι ενώσεις 
ασθενών πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση των 
θεμάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση των φαρμάκων στη χώρα τους.


