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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1016/2007, adresată de Teresa Matulka, de naționalitate poloneză, 
în numele „Societății pentru copiii cu mucopolizaharidoză și afecțiuni 
asociate”, împreună cu doi cosemnatari, privind nerespectarea de către 
autoritățile poloneze a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 141/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele orfane

1. Rezumatul petiției

Petiționara, președinta asociației mai sus menționate, susține că polonezii care suferă de boli 
genetice rare, cum ar fi mucopolizaharidoza, bolile Fabry și Pompe, nu beneficiază de 
aceleași drepturi ca și ceilalți pacienți privind tratamentul de specialitate și că, de cele mai 
multe ori, lipsa de asistență din partea responsabililor din sistemul de sănătate conduce la 
moartea pacienților. Petiționara face referire, de asemenea, la Regulamentul (CE) nr. 
141/2000 al Parlamentului European și Consiliului privind medicamentele orfane, subliniind 
faptul că frecvența acestor boli este atât de scăzută încât medicamentele necesare pentru 
tratarea lor corespund definiției medicamentelor orfane stipulată în regulamentul respectiv, 
care trebuie, prin urmare, aplicat. Petiționara solicită Parlamentului European să se asigure că 
autoritățile sanitare polone nu întârzie să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor regulamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informațiiîn 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2008

Petiționara susține că pacienții polonezi cu afecțiuni rare nu sunt tratați corespunzător în 
Polonia. 
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Așa cum se arată într-o scrisoare deschisă transmisă autorităților poloneze, anexată prezentei 
petiții, pacienții cu afecțiuni rare trebuie să aștepte prea mult timp o decizie a autorităților 
competente care să le autorizeze tratamentul pentru afecțiunea de care suferă. De asemenea, 
programele de noi tratamente nu sunt puse în aplicare într-un interval rezonabil. Petiționara 
afirmă că administrația poloneză are un comportament neconform cu valorile prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 141/2000 privind medicamentele orfane.

În Regulamentul (CE) nr. 141/2000 privind medicamentele orfane se menționează că
medicamentele „orfane” sunt cele destinate tratării afecțiunilor rare. Acesta prevede un număr 
de stimulente economice (în special drepturi de exclusivitate pe piață, exonerarea de plată a 
unor comisioane, asistență administrativă), care ar trebui să încurajeze companiile de 
medicamente să investească în produsele medicamentoase orfane. Regulamentul nu conține, 
însă, dispoziții cu privire la obligativitatea implementării sale de către statele membre. Petiția 
nu conține niciun element care să sugereze că autoritățile poloneze ar fi încălcat în vreun fel 
Regulamentul (CE) nr. 141/2000.

După definirea medicamentelor orfane în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 141/2000, 
autorizațiile de comercializare a acestora sunt eliberate de Comisia Europeană și sunt valabile 
în toate statele membre, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004. Odată cu 
adoptarea acestui regulament, statele membre nu mai au competența de a elibera autorizații de 
comercializare a medicamentelor orfane.

Cu toate acestea, Comisia evidențiază că organizarea sistemului de sănătate și finanțarea 
medicamentelor este răspunderea fiecărui stat membru. Autoritățile naționale competente sunt 
libere să desemneze medicamentele pe care doresc să le finanțeze în cadrul sistemului lor de 
securitate socială, cu condiția ca deciziile să fie luate într-un mod transparent. Comisia 
examinează actualmente compatibilitatea legislației poloneze cu Directiva 89/105/CEE 
privind transparența prețurilor și a măsurilor de rambursare a produselor farmaceutice. 
Conform informațiilor de care dispune Comisia, autoritățile poloneze preconizează o serie de
amendamente legislative pentru a se asigura că toate cererile de rambursare a cheltuielilor cu 
medicamentele orfane sunt tratate în timp util și în mod transparent.

Petiția se referă la faptul că pacienții care suferă de boli rare beneficiază cu greutate de 
medicamentele necesare, dar nu conține niciun element care să sugereze că autoritățile 
poloneze au încălcat dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 141/2000, care nu conține prevederi 
care să impună implementarea sa de către statele membre. În ceea ce privește rambursarea 
medicamentelor orfane, Comisia examinează în prezent compatibilitatea legislației poloneze 
cu Directiva 89/105/CEE.

4. Noul răspuns al Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Polonia a instituit, în 2009, noi măsuri destinate consolidării rolului Agenției pentru Evaluarea 
tehnologiilor medicale (AOTM) în ceea ce privește evaluarea medicamentelor și a 
programelor din domeniul sănătății, în perspectiva unor decizii privind finanțarea acestora. 
Pentru 2010 au fost anunțate reforme complementare ale sistemului național de asigurări de 
sănătate. 

Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul că deciziile privind finanțarea medicamentelor sunt 
de competența fiecărui stat membru. Aceasta explică faptul că același tratament poate fi 
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preluat de securitatea socială într-un stat membru, dar în altul, nu. Fiecare stat se confruntă cu 
exigența specifice (în special bugetare) și își determină propriile priorități în materie de 
sănătate publică. În conformitate cu articolul 168 alineatul (7) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, Uniunea Europeană trebuie să respecte responsabilitățile 
statelor membre în privința definirii politicii lor de sănătate, precum și a organizării și ofertei 
de servicii de sănătate și de îngrijiri medicale. Prin urmare, pacienții și asociațiile de pacienți 
trebuie să se adreseze autorităților naționale competente pentru chestiunile referitoare la 
finanțarea medicamentelor în țara lor. 


