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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1016/2007, którą złożyła Teresa Matulka (Polska) w imieniu 
Stowarzyszenia Dzieci Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne, 
z 2 podpisami, w sprawie nieprzestrzegania przez polskie władze rozporządzenia 
(WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sierocych 
produktów leczniczych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która jest przewodniczącą wspomnianego wyżej stowarzyszenia, 
wyjaśnia, że obywatele polscy cierpiący na rzadkie choroby genetyczne, takie jak 
mukopolisacharydoza, choroba Fabry’ego oraz choroba Pompego, nie mają takiego samego 
dostępu do odpowiedniego leczenia, jak pozostali pacjenci, a brak wsparcia ze strony 
organów ds. ochrony zdrowia zazwyczaj prowadzi do śmierci pacjentów. Odnosi się też ona 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 141/2000 w sprawie sierocych 
produktów leczniczych, podkreślając, że przypadki występowania powyższych chorób są tak 
rzadkie, że preparaty niezbędne do ich leczenia spełniają kryteria klasyfikujące je jako sieroce 
produkty lecznicze, a zatem powinny tu mieć zastosowanie przepisy rzeczonego 
rozporządzenia. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zagwarantowanie, że polskie organy ds. ochrony zdrowia natychmiast podejmą konieczne 
środki w celu wprowadzenia w życie przepisów wspomnianego rozporządzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

Składająca petycję twierdzi, że polscy pacjenci cierpiący na rzadkie schorzenia nie są 
odpowiednio leczeni w Polsce. 

Jak zaznacza się w załączonym liście otwartym adresowanym do niektórych polskich 
organów, pacjenci cierpiący na rzadkie schorzenia muszą zbyt długo czekać na decyzję 
państwa umożliwiającą im podjęcie leczenia. Również nowe programy terapii nie są 
wdrażane w rozsądnym czasie. Składająca petycję stwierdza, że postępowanie polskiej 
administracji jest niezgodne z ideą rozporządzenia (WE) nr 141/2000 w sprawie sierocych 
produktów leczniczych.

Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 w sprawie sierocych produktów leczniczych dotyczy 
oznaczania produktów leczniczych jako „sieroce”, tj. przeznaczone do leczenia rzadkich 
schorzeń. Wprowadza ono pewną liczbę zachęt ekonomicznych (w szczególności prawa 
wyłączności na rynku, zwolnienie z opłat, pomoc administracyjna), które powinny 
motywować firmy farmaceutyczne do inwestowania w opracowywanie sierocych produktów 
leczniczych. Rozporządzenie nie zawiera jednak przepisów, które wymagały wdrożenia przez 
państwa członkowskie. Petycja nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby sugerować, 
iż  władze polskie działały niezgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 141/2000.

Po oznaczeniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 Komisja Europejska wydaje 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu sierocych produktów leczniczych. Zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 są one ważne we wszystkich państwach 
członkowskich. Od momentu przyjęcia tego rozporządzenia wydawanie zezwoleń 
na wprowadzanie do obrotu produktów oznaczonych jako sieroce nie należy już
do właściwości państw członkowskich.

Komisja zaznacza jednak, że organizacja systemu opieki zdrowotnej oraz finansowanie 
produktów leczniczych leży w gestii poszczególnych państw członkowskich. Właściwe 
organy krajowe mają swobodę w szczególności w zakresie oznaczania produktów 
leczniczych, których koszty chcą pokrywać w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, 
pod warunkiem, że ich decyzje podejmowane są w sposób przejrzysty. Komisja bada obecnie 
zgodność polskiego prawodawstwa z dyrektywą 89/105/EWG dotyczącą przejrzystości 
środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez 
człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. 
Zgodnie z informacjami znanymi Komisji władze polskie rozważają wprowadzenie poprawek 
w przepisach w celu zapewnienia szybkiego i przejrzystego rozpatrywania wszystkich 
wniosków o zwrot kosztów produktów leczniczych.

Omawiana petycja odnosi się do sytuacji, w której pacjenci cierpiący na rzadkie schorzenia 
mają utrudniony dostęp do leków, nie zawiera jednak elementów, które sugerowałyby, 
iż władze polskie działają w sposób niezgodny z przepisami rozporządzenia 
(WE) nr 141/2000. W rozporządzeniu tym nie ma przepisów, które wymagałyby wdrożenia 
przez państwa członkowskie. Kwestia zwrotu kosztów produktów leczniczych i zgodności 
polskiego prawodawstwa z dyrektywą 89/105/EWG jest obecnie badana przez Komisję.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W 2009 r. Polska wprowadziła nowe wytyczne mające na celu wzmocnienie roli Agencji 
Oceny Technologii Medycznych w wydawaniu opinii na temat leków i programów 
zdrowotnych, w związku z podejmowaniem decyzji o ich finansowaniu. Na 2010 r. 
zapowiedziano także dodatkowe reformy krajowego systemu opieki zdrowotnej  

Niemniej należy przypomnieć, że decyzje związane z finansowaniem leków leżą w gestii 
poszczególnych państw członkowskich.  W związku z tym to samo świadczenie zdrowotne 
może być refundowanie przez system opieki zdrowotnej w jednym państwie członkowskim, 
a  w innym nie.  Każde państwo stoi w obliczu różnych ograniczeń (głównie budżetowych) 
i wyznacza własne priorytety w zakresie zdrowia publicznego.  Zgodnie z artykułem 
168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej działania Unii prowadzone są 
w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki 
dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych. Z tego 
względu pacjenci oraz stowarzyszenia pacjentów winni kierować pytania dotyczące 
finansowania leków do właściwych organów krajowych. 


