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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Teresa Matulka, lengyel állampolgár által a Mukopoliszacharidózisban és 
Hasonló Betegségekben Szenvedő Gyermekek Társasága nevében, két 
társaláíróval együtt benyújtott, 1016/2007. számú petíció a ritka betegségek 
gyógyszereiről szóló 141/2000/EK rendelet rendelkezéseinek való megfelelés 
lengyel hatóságok részéről történő elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki a fenti szövetség elnöke – azt állítja, hogy a ritka genetikai 
betegségekben, például mukopoliszacharidózisban, Fabry-kórban és Pompe-kórban szenvedő 
lengyelek nem jutnak hozzá olyan minőségi ellátáshoz, mint más betegek, valamint hogy az 
egészségügyi hatóságok által nyújtott segítség hiánya általában a betegek halálát eredményezi.
Emellett a ritka betegségek gyógyszereiről szóló 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre hivatkozik, hangsúlyozva, hogy a fenti betegségek előfordulási aránya olyannyira 
alacsony, hogy a kezelésükhöz szükséges gyógyszerek teljesítik a ritka betegségek 
gyógyszereinek kategóriájába történő besorolás feltételeit, így a rendeletben foglalt 
rendelkezéseket azokra is alkalmazni kell. A petíció benyújtója annak biztosítására kéri az 
Európai Parlamentet, hogy a lengyel egészségügyi hatóságok haladéktalanul tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket a rendeletben foglalt rendelkezések végrehajtására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. május 5.

A petíció benyújtójának állítása szerint a ritka betegségekben szenvedő lengyel betegek nem 



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

HU

részesülnek megfelelő ellátásban Lengyelországban. 

A petícióhoz csatolt nyílt levélben foglaltak szerint, amelyet számos lengyel hatóságnak 
elküldtek, a ritka betegségekben szenvedőknek túlságosan hosszú ideig kell várniuk az állam 
azzal kapcsolatos döntésére, hogy engedélyezik-e ellátásukat. Emellett az új kezelésekkel 
kapcsolatos programok megvalósítása nem történik meg elfogadható időn belül. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy a lengyel közigazgatás magatartása nem áll összhangban a ritka 
betegségek gyógyszereiről szóló 141/2000/EK rendeletben megállapított értékekkel.

A ritka betegségek gyógyszereiről szóló 141/2000/EK rendelet a ritka betegségek kezelésére 
szolgáló gyógyszerek meghatározásáról szól. Számos gazdasági ösztönzőt ír elő (különösen 
piaci kizárólagossági jogokat, a díjak alóli mentességet, igazgatási segítségnyújtást), amelyek 
arra ösztönözhetik a gyógyszergyárakat, hogy beruházzanak a ritka betegségek 
gyógyszereinek fejlesztésébe. A rendelet azonban tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek 
előírják a tagállamok általi végrehajtást. A petícióban semmi sem utal arra, hogy a lengyel 
hatóságok a 141/2000/EK rendelet rendelkezéseivel ellentétesen cselekedtek.

Miután valamely gyógyszert a 141/2000/EK rendelettel összhangban ritka betegség 
kezelésére szolgáló gyógyszerré minősítettek, az Európai Bizottság forgalombahozatali 
engedélyt ad ki e gyógyszerre, amely a 726/2004/EK rendeletnek megfelelően valamennyi 
tagállamban érvényes. E rendelet elfogadása óta a tagállamok már nem adhatnak ki 
forgalombahozatali engedélyt a ritka betegségek gyógyszereinek minősített gyógyszerekre.

Mindazonáltal a Bizottság rámutat, hogy az egészségügyi rendszerek megszervezése és a 
gyógyszerek finanszírozása az egyes tagállamok felelőssége. Az illetékes nemzeti hatóságok 
szabadon dönthetnek arról, hogy szociális biztonsági rendszerük keretében mely 
gyógyszereknek szándékoznak finanszírozást nyújtani, feltéve, hogy döntéseiket átlátható 
módon hozzák meg. A Bizottság jelenleg vizsgálja a lengyel jogszabálynak a 89/105/EGK 
irányelvvel való összeegyeztethetőségét, amely a gyógyszerek árának megállapításával és a 
költségtérítéssel kapcsolatos intézkedésekkel foglakozik. Információink szerint a lengyel 
hatóságok jogszabálymódosítást fontolgatnak annak biztosítása érdekében, hogy a 
gyógyszerek költségtérítésére irányuló valamennyi kérelmet kellő időben és átlátható módon 
dolgozhassák fel.

A petíció a ritka betegségekben szenvedő betegek gyógyszerekhez való hozzáférésének 
hiányát kifogásolja, ugyanakkor nem tartalmaz arra utaló jelet, hogy a lengyel hatóságok a 
141/2000/EK rendelettel – amely nem tartalmaz a tagállamok általi végrehajtást előíró 
rendelkezéseket – ellentétesen cselekedtek volna. Ami a gyógyszerek költségtérítését illeti, a 
Bizottság jelenleg vizsgálja a lengyel jogszabály 89/105/EGK irányelvnek való megfelelését.

4. A Bizottság újabb válasza, beérkezett 2010. április 22-én.

Lengyelország 2009-ben új intézkedéseket hajtott végre, amelyek célja az Egészségügyi 
Technológiák Értékelő Ügynöksége (AOTM) szerepének megerősítése a gyógyszerek és 
egészségügyi programok értékelése terén, az azok finanszírozására vonatkozó határozatokkal 
kapcsolatban. 2010-re a nemzeti betegségbiztosítási rendszer további reformjait irányozták 
elő. 

Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a gyógyszerek finanszírozására vonatkozó határozatok 
meghozatala az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Ez indokolja, hogy ugyanazt a 
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kezelést valamely tagállam társadalombiztosítása fedezi, míg valamely más tagállamé nem. 
Minden állam sajátos (különösen költségvetési jellegű) kényszerítő körülményekkel 
szembesül, és a közegészségügy vonatkozásában maga határozza meg prioritásait. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkének (7) bekezdése értelmében az Európai 
Uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az egészségügyi szolgáltatásaik 
meghatározására és az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó hatáskörét. Így a 
gyógyszerek hazájukban való finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben a betegeknek és 
betegszervezeteknek az illetékes nemzeti hatóságokhoz kell fordulniuk.


