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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0239/2008, του Tomasz Bratasz, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με
ανεπαρκείς επιδοτήσεις από την πολωνική κυβέρνηση για τα φάρμακα για τη 
θεραπεία της βλεννοπολυσακχαρίδωσης, μιας σπάνιας γενετικής διαταραχής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι Πολωνοί που πάσχουν από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου II 
(σύνδρομο Hunter), μια σπάνια γενετική διαταραχή, δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε 
εξειδικευμένη θεραπεία με άλλους ασθενείς στην ΕΕ λόγω έλλειψης επιδοτήσεων και ότι η 
έλλειψη χρηματοδότησης από τις αρχές οδηγεί γενικά στον θάνατο των ασθενών. Ο 
αναφέρων, ο οποίος διαμένει στη Γαλλία και έχει φίλους στην Πολωνία, ο γιος των οποίων 
πάσχει από τη διαταραχή, επισημαίνει ότι στη Γαλλία το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής 
(Elaprase ή Idursulfase) που απαιτείται για τη θεραπεία της βλεννοπολυσακχαρίδωσης 
επιστρέφεται στον ασθενή, καθώς έχει χαρακτηριστεί φάρμακο για σπάνιες διαταραχές, και 
ως εκ τούτου προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι πολωνικές αρχές 
θα λάβουν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι πάσχοντες από 
βλεννοπολυσακχαρίδωση στην Πολωνία μπορούν να λαμβάνουν το φάρμακο δωρεάν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

I. Η αναφορά:

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι Πολωνοί που πάσχουν από το σύνδρομο Hunter (μια σπάνια 
γενετική διαταραχή) δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στις σχετικές θεραπείες με άλλους 
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ασθενείς στην ΕΕ, επειδή οι θεραπείες αυτές δεν επιδοτούνται από τις πολωνικές αρχές. Οι 
κατάλληλες θεραπείες περιλαμβάνουν τα φάρμακα Elaprase / Idursulfase, τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως ορφανά φάρμακα. 

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι στη Γαλλία το κόστος των εν λόγω φαρμακευτικών αγωγών 
επιστρέφεται στους ασθενείς και προτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για 
να διασφαλίσει ότι και οι πολωνοί ασθενείς μπορούν να τις λαμβάνουν δωρεάν.

II. Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Δυνάμει του άρθρου 152 της Συνθήκης ΕΚ, η δράση της Κοινότητας στον τομέα της 
δημόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο παραμικρό οι αρμοδιότητες των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της 
ιατρικής περίθαλψης. Είναι ευθύνη κάθε κράτους μέλους να διασφαλίζει στους πολίτες του 
κατάλληλη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές αρχές είναι ελεύθερες να καθορίσουν τις τιμές των 
φαρμακευτικών προϊόντων και να ορίσουν τις φαρμακευτικές αγωγές που επιθυμούν να 
επιδοτήσουν βάσει του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας τους, δεδομένου ότι οι 
αποφάσεις τους λαμβάνονται σε καθεστώς διαφάνειας σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία.1 Τούτο σημαίνει ότι το κόστος συγκεκριμένων φαρμάκων μπορεί να επιστρέφεται 
σε ορισμένα κράτη μέλη, σε άλλα όμως όχι, ανάλογα με τους εθνικούς στόχους που αφορούν 
τη δημόσια υγεία, την ανάλυση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και ένα πλήθος 
άλλων παραγόντων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στις φαρμακευτικές αγωγές τις οποίες κατονόμασε ο αναφέρων 
έχει χορηγηθεί καθεστώς ορφανού φαρμάκου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 141/2000 και έχουν λάβει κοινοτική άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε όλα τα 
κράτη μέλη. Η αναφορά δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι οι 
πολωνικές αρχές ενήργησαν κατά παράβαση της υποχρέωσής τους δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 141/2000.

Όσον αφορά τη διαφάνεια των αποφάσεων επιστροφής του κόστους, η Επιτροπή διερευνά επί 
του παρόντος τη συμβατότητα της πολωνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/105/ΕΟΚ.
Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, οι πολωνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο 
ρυθμιστικών τροποποιήσεων, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλες οι αιτήσεις επιστροφής 
του κόστους φαρμακευτικών προϊόντων διευθετούνται εγκαίρως και με διαφανή τρόπο.

III. Συμπέρασμα

Η αναφορά κάνει λόγο για την έλλειψη πρόσβασης των πολωνών ασθενών που πάσχουν από 
μια σπάνια ασθένεια σε συγκεκριμένα φάρμακα, δεν περιλαμβάνει όμως κανένα στοιχείο που 
να υποδηλώνει ότι οι πολωνικές αρχές ενήργησαν κατά τρόπο που αντιβαίνει στην κοινοτική 
                                               
1 Βλ. συγκεκριμένα την οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων 
που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των 
στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας (ΕΕ L 40 της 11.2.1980, σελ. 8)

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_el.pdf
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νομοθεσία. Η απόφαση επιδότησης φαρμακευτικών αγωγών εναπόκειται πρωτίστως στα 
κράτη μέλη, τα οποία δεν δεσμεύονται από αποφάσεις που λαμβάνουν άλλα κράτη μέλη. 

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης την Επιτροπή Αναφορών στις παρεχόμενες πληροφορίες 
σχετικά με την αναφορά 1016/2007.

4. Νέα απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010

Η Πολωνία έθεσε σε εφαρμογή το 2009 νέα μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου της 
Υπηρεσίας Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας κατά την αξιολόγηση των φαρμάκων και 
των προγραμμάτων για την υγεία, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη
χρηματοδότησή τους. Επίσης, έχουν αναγγελθεί για το 2010 συμπληρωματικές
μεταρρυθμίσεις του εθνικού συστήματος ασφάλισης ασθένειας.

Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των 
φαρμάκων ανήκουν στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί η 
ίδια θεραπεία μπορεί να καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση σε ένα κράτος μέλος αλλά 
όχι σε κάποιο άλλο. Κάθε κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο με ιδιαίτερους περιορισμούς (κυρίως 
δημοσιονομικούς) και καθορίζει τις δικές του προτεραιότητες όσον αφορά τη δημόσια υγεία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 168, παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον 
αφορά τον καθορισμό της πολιτικής τους για την υγεία, καθώς και την οργάνωση και την 
παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Επομένως, οι ασθενείς και οι ενώσεις 
ασθενών πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές για την αντιμετώπιση των 
θεμάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση των φαρμάκων στη χώρα τους.


