
CM\814294NL.doc PE406.089v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

22.4.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1016/2007, ingediend door Teresa Matulka (Poolse nationaliteit), 
namens de "Society of Children with Mucopolysaccharidosis and Diseases 
Related" (vereniging voor kinderen met mucopolysaccharidosis en verwante 
ziekten), gesteund door twee medeondertekenaars, over het niet nakomen van de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de 
Raad inzake weesgeneesmiddelen door de Poolse autoriteiten.

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Indienster, die voorzitster is van bovenstaande vereniging, verklaart dat Polen die lijden aan 
zeldzame genetische ziekten zoals mucopolysaccharidosis, de ziekte van Fabry en de ziekte 
van Pompe, niet dezelfde toegang hebben tot deskundige behandeling als andere patiënten, en 
dat dit gebrek aan hulp van de gezondheidsautoriteiten in het algemeen leidt tot de dood van 
de patiënten. Zij verwijst naar Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en 
de Raad inzake weesgeneesmiddelen en benadrukt dat bovengenoemde ziekten zo weinig 
voorkomen dat de voor behandeling noodzakelijke medicijnen voldoen aan de eisen voor 
classificatie als weesgeneesmiddelen en dat daarom de bepalingen van de verordening van 
toepassing zouden moeten zijn. Zij verzoekt het Europees Parlement er dan ook voor te 
zorgen dat de Poolse gezondheidsautoriteiten onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen 
nemen om de bepalingen van de verordening uit te voeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

Indienster beweert dat Poolse patiënten met zeldzame medische aandoeningen niet naar 
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behoren worden behandeld in Polen.

Zoals is uiteengezet in een bijgevoegde open brief aan een aantal Poolse overheidsinstanties 
moeten patiënten met zeldzame ziekten te lang wachten op een beslissing van de staat over 
toestemming voor behandeling van hun ziekte. Ook worden programma's over nieuwe 
behandelingen niet binnen redelijke termijn ten uitvoer gelegd. Indienster stelt dat het gedrag 
van de Poolse overheid niet in overeenstemming is met de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 141/2000 inzake weesgeneesmiddelen.

Verordening (EG) nr. 141/2000 inzake weesgeneesmiddelen gaat over de aanwijzing van 
geneesmiddelen als "weesgeneesmiddelen", d.w.z. geneesmiddelen die bedoeld zijn voor de 
behandeling van zeldzame aandoeningen. De verordening bevat een aantal economische 
stimulansen (vooral rechten op marktexclusiviteit, vergoedingvrijstelling, administratieve 
bijstand) die farmaceutische bedrijven moeten aanmoedigen te investeren in de ontwikkeling 
van weesgeneesmiddelen. De verordening bevat echter geen bepalingen die de 
tenuitvoerlegging door de lidstaten verplicht stellen. Het verzoekschrift bevat geen elementen 
waaruit zou blijken dat de Poolse overheid inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 141/2000.

Na aanwijzing volgens Verordening (EG) nr. 141/2000 verleent de Europese Commissie 
marktvergunningen voor weesgeneesmiddelen die geldig zijn in alle lidstaten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 726/2004. Sinds de goedkeuring van deze verordening zijn lidstaten 
niet meer bevoegd voor het verlenen van marktvergunningen aan producten die als 
weesgeneesmiddel zijn aangeduid.

De Commissie wijst er echter op dat de organisatie van gezondheidsstelsels en de financiering 
van geneesmiddelen onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. De bevoegde nationale 
instanties zijn met name vrij om geneesmiddelen aan te wijzen die zij op grond van hun 
socialezekerheidsstelsel willen financieren, mits hun beslissingen op transparante wijze 
worden genomen. De Commissie onderzoekt thans de verenigbaarheid van de Poolse 
wetgeving met Richtlijn 89/105/EEG betreffende de doorzichtigheid van maatregelen ter 
regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming 
daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg. Volgens onze informatie zijn de Poolse 
autoriteiten wetswijzigingen aan het bestuderen om te garanderen dat alle aanvragen voor de 
vergoeding van geneesmiddelen op tijd en transparant kunnen worden behandeld.

Het verzoekschrift gaat over de gebrekkige toegang tot geneesmiddelen voor patiënten die aan 
zeldzame aandoeningen lijden, maar bevat geen elementen die duiden op een inbreuk door de 
Poolse overheid op de bepalingen van Verordening (EG) nr. 141/2000, waarin geen 
bepalingen staan over een verplichte tenuitvoerlegging door de lidstaten. Wat de vergoeding 
van geneesmiddelen betreft, bestudeert de Commissie thans de verenigbaarheid van de Poolse 
wetgeving met Richtlijn 89/105/EEG.
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4. Nieuw antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010

In 2009 heeft Polen nieuwe maatregelen ingevoerd ter versterking van de rol van het 
Agentschap voor de beoordeling van gezondheidstechnologieën (AOTM) bij de beoordeling 
van medicijnen en gezondheidsprogramma's, met het oog op besluiten betreffende de 
financiering ervan. Aanvullende hervormingen van het nationaal ziekteverzekeringsstelsel 
zullen volgens planning in 2010 worden doorgevoerd. 

Er zij echter op gewezen dat besluiten betreffende de financiering van medicijnen onder de 
bevoegdheid van de lidstaten vallen. Dit verklaart waarom bepaalde behandelingen wel door 
de socialezekerheidsstelsels van bepaalde lidstaten maar niet door die van andere lidstaten
worden vergoed. Elke lidstaat heeft te kampen met specifieke beperkingen (in het bijzonder 
begrotingsbeperkingen) en stelt eigen prioriteiten op het gebied van de volksgezondheid. 
Overeenkomstig artikel 168, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie eerbiedigt de Europese Unie de verantwoordelijkheden van de lidstaten met betrekking 
tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging. Patiënten en patiëntenverenigingen 
moeten zich derhalve tot de bevoegde nationale autoriteiten wenden voor het oplossen van 
problemen betreffende de financiering van medicijnen in hun lidstaat.


