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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0239/2008, внесена от Tomasz Bratasz, с френско гражданство, 
относно недостатъчни субсидии на полското правителство във връзка с 
лекарства за третиране на рядкото генетично смущение 
мукополизахаридоза

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че полските граждани, страдащи от рядкото 
генетично заболяване мукополизахаридоза тип II (синдром на Хънтър), нямат същия 
достъп до специализирано лечение като други пациенти в ЕС, поради липсата на 
субсидии, и че този недостиг на финансиране от страна на органите води в повечето 
случаи до смърт на пациентите. Вносителят, който е постоянно пребиваващ във 
Франция и има приятели в Полша, чийто син страда от заболяването, посочва, че 
средствата за необходимото лекарство (Elaprase или Idursulfase), от което се нуждаят 
болните от мукополизахаридоза, се възстановяват на френските граждани, тъй като то е 
класифицирано като лекарство за редки заболявания, и съответно настоява 
Европейският парламент да гарантира, че полските органи незабавно ще предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, че болните от мукополизахаридоза в Полша ще 
могат да получават това лекарство безплатно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

I. Петицията
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Вносителят на петицията твърди, че полските пациенти, които страдат от синдрома на 
Хънтър (рядко генетично заболяване), нямат същия достъп до съответните лекарства 
като други пациенти в ЕС, тъй като това лечение не се подпомага от полските органи. 
Адекватното лечение включва Elaprase / Idursulfase, които са класифицирани като 
лекарства-сираци.

Вносителят на петицията подчертава, че средствата за подобно лечение се 
възстановяват във Франция, и настоява Европейският парламент да вземем мерки, 
които гарантират, че полските пациенти също ще могат да получават лекарствата 
безплатно.

II. Наблюдения на Комисията

В съответствие с член 152 от Договора за ЕО, действията на Общността в сферата на 
общественото здравеопазване трябва напълно да зачитат компетенциите на държавите-
членки относно организацията и предоставянето на здравни услуги и медицински 
грижи. Отговорност на всяка държава-членка е да осигури подходящ достъп до 
висококачествено здравеопазване на своите граждани.

В тази рамка, националните органи имат свободата да определят цените на 
лекарствените продукти и да определят медикаментозни лечения, които да подпомагат 
по своята система за социално осигуряване, при положение че техните решения се 
вземат по прозрачен начин в съответствие със законодателството на Общността.1 Това 
означава, че средствата за конкретни медикаменти могат да бъдат възстановявани в 
някои държави-членки, но не и в други, в зависимост от целите на националното 
обществено здравеопазване, анализите на разходната ефективност и множество други 
фактори.

Комисията отбелязва, че лекарствените продукти, споменати от вносителя на 
петицията, са получили статут на лекарства-сираци по силата на Регламент (ЕО) 
141/2000 и са получили общностно разрешително за продажба на пазара, което е 
валидно във всички държави-членки. Петицията не съдържа нито един елемент, който 
би предположил, че полските органи са действали в нарушение на своите задължения 
по силата на Регламент (ЕО) 141/2000.

По отношение на прозрачността на решенията за възстановяване на средства, 
Комисията в момента проучва съвместимостта на полското законодателство с 
Директива 89/105/ЕИО. Според наскоро получено сведение, полските органи обмислят 
възможността за регулаторни изменения, за да гарантират, че всички искове за 
възстановяване на средства за лекарствени продукти могат да бъдат разгледани 
навреме и по прозрачен начин.

                                               
1 Вж. в частност Директива 89/105/ЕИО от 21 декември 1988 г., относно прозрачността на мерките, 
регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на 
националните системи за здравно осигуряване (ОВ 40, 11.02.1989 г., стр. 8) 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf
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III. Заключение

Петицията се отнася до липсата на достъп до конкретни лекарствени продукти от 
страна на полски пациенти, страдащи от рядко заболяване, но тя не съдържа нито един 
елемент, който би предположил, че полските органи са действали в противоречие със 
законодателството на Общността. Решението да се подпомагат медикаментозни 
лечения е преди всичко отговорност на държавите-членки, които не са обвързани от 
решения, взети в други държави-членки.

Комисията също така препоръчва на комисията по петиции да разгледа сведението, 
предоставено във връзка с петиция 1016/2007 г.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

През 2009 г. в Полша влязоха в сила нови мерки, предназначени да засилят ролята на 
Агенцията за оценяване на здравните технологии при оценката на лекарствените 
средства и здравните програми с оглед на тяхното финансиране. За 2010 г. са обявени 
допълнителни реформи на националната здравно-осигурителна система.

При все това следва да се припомни, че решенията, свързани с финансирането на 
лекарства, са от компетенциите на всяка държава-членка. Това обяснява факта, че едно 
и също лечение може да бъде поемано от системата за социално осигуряване в една 
държава-членка, а в друга не. Всяка държава има своите специфични ограничения (в 
частност бюджетни) и определя свои собствени приоритети в областта на общественото 
здраве. Съгласно член 168, параграф 7 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Европейският съюз трябва да зачита отговорностите на държавите-
членки по отношение на определянето на техните здравни политики, както и 
организацията и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Следователно 
пациентите и техните асоциации трябва да се обръщат към компетентните национални 
органи за разрешаване на въпроси, свързани с финансирането на лекарствени средства 
в тяхната страна. 


