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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0239/2008 af Tomasz Bratasz, fransk statsborger, om utilstrækkelige 
tilskud fra den polske regering til medicin til behandling af 
mucopolysaccharidosis, en sjælden genetisk lidelse

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at polakker, der lider af mucopolysaccharidosis II (Hunters' syndrom), en 
sjælden genetisk lidelse, ikke har samme adgang til specialistbehandling som andre patienter 
inden for EU på grund af manglende tilskud, og at denne manglende finansiering fra 
myndighedernes side generelt betyder, at patienterne dør. Andrageren, som er bosiddende i 
Frankrig og har venner i Polen, hvis søn er ramt af denne lidelse, anfører, at den nødvendige 
medicin (Elaprase eller Idursulfase), som franske mucopolysaccharidosis-patienter anvender, 
bliver refunderet, idet den klassificeres som medicin til behandling af sjældne lidelser, og han 
opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at sikre, at de polske myndigheder øjeblikkelig træffer 
de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mucopolysaccharidosis-patienter i Polen kan få 
gratis adgang til dette lægemiddel.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"I. Andragendet

Andrageren hævder, at polske patienter, der lider af Hunters' syndrom (en sjælden genetisk 
lidelse), ikke har samme adgang til relevante behandlinger som andre patienter inden for EU, 
fordi de polske myndigheder ikke giver tilskud til disse behandlinger. Hensigtsmæssige 
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behandlinger omfatter Elaprase/Idursulfase, der er klassificeret som medicin til behandling af 
sjældne lidelser.   

Andrageren understreger, at sådanne behandlinger refunderes i Frankrig, og opfordrer 
indtrængende Europa-Parlamentet til at træffe foranstaltninger til at sikre, at polske patienter 
også kan få gratis adgang til disse.

II. Kommissionens bemærkninger

I henhold til EF-traktatens artikel 152 skal Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet 
fuldt ud respektere medlemsstaternes kompetencer inden for organisering og levering af 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling. Det er hver medlemsstats ansvar at sikre 
passende adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet for sine borgere.

Inden for disse rammer kan de nationale myndigheder frit fastsætte priserne for lægemidler og 
udpege de behandlinger, som de ønsker at yde tilskud til gennem deres sociale sikringssystem, 
forudsat at deres afgørelser træffes i åbenhed i overensstemmelse med fællesskabsretten1.
Dette betyder, at specifik medicin måske refunderes i nogle medlemsstater, men ikke i andre, 
afhængigt af nationale folkesundhedsmål, analyser af omkostningseffektivitet samt en række 
andre faktorer.

Kommissionen bemærker, at de af andrageren nævnte behandlinger har fået status af 
behandlinger til sjældne lidelser under forordning (EF) nr. 141/2000 og har fået en 
fællesskabsmarkedsføringstilladelse, der gælder i alle medlemsstater. Der er ingen 
oplysninger i andragendet, der tyder på, at de polske myndigheder har handlet i strid med 
deres forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 141/2000.

Hvad angår gennemsigtigheden af refunderingsafgørelser, undersøger Kommissionen aktuelt 
kompatibiliteten mellem polsk lovgivning og direktiv 89/105/EØF. Ifølge nye oplysninger 
overvejer de polske myndigheder lovgivningsmæssige ændringer for at sikre, at alle 
ansøgninger om refundering af lægemidler kan behandles rettidigt og med gennemsigtighed.

III. Konklusion

Det anføres i andragendet, at polske patienter, der lider af en sjælden sygdom, mangler 
adgang til specifik medicin, men der er ingen oplysninger i andragendet, der tyder på, at de 
polske myndigheder har handlet i strid med fællesskabsretten. Beslutningen om at give tilskud 
til medicinske behandlinger ligger primært hos medlemsstaterne, som ikke er bundet af 
beslutninger truffet i andre medlemsstater. 

Kommissionen henviser desuden Udvalget for Andragender til de oplysninger, der blev givet i 
forbindelse med andragende 1016/2007."

                                               
1 Se især direktiv 89/105/EØF af 21. december 1988 om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for lægemidler 
til mennesker og disse lægemidlers inddragelse under de nationale sygesikringssystemer (EFT L 40 af 
11.2.1989, s. 8).
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf
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4. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

Polen har i 2009 gennemført en række nye foranstaltninger med henblik på at styrke den rolle, 
Agenturet for medicinsk teknologivurdering spiller ved evaluering af lægemidler og 
sundhedsprogrammer i forbindelse med afgørelser vedrørende finansieringen heraf. Der er 
bebudet supplerende reformer af det nationale sygesikringssystem for 2010.

Man skal imidlertid gøre opmærksom på, at afgørelser vedrørende finansiering af lægemidler 
henhører under de enkelte medlemsstaters kompetenceområder. Dette er grunden til, at den 
samme behandling kan finansieres af sygesikringen i én medlemsstat, men ikke i en anden. 
De enkelte medlemsstater har deres særlige begrænsninger (især af budgetmæssig karakter) 
og fastlægger deres egne prioriteter for folkesundheden. I overensstemmelse med artikel 168, 
stk. 7 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde respekterer Unionen 
medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt for organisation og 
levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet. Det er derfor til de 
kompetente nationale myndigheder, patienterne og patientorganisationerne skal henvende sig 
for at drøfte spørgsmål angående finansiering af lægemidler i deres land.


