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Tárgy: Tomasz Bratasz francia állampolgár által benyújtott 0239/2008 számú petíció a 
mukopoliszacharidózis nevű ritka genetikai rendellenesség kezeléséhez szükséges 
gyógyszernek a lengyel kormány általi elégtelen támogatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a II. típusú mukopoliszacharidózisban (Hunter-
szindrómában), vagyis egy ritka genetikai rendellenességben szenvedő lengyel betegek 
támogatás híján nem jutnak ugyanolyan speciális kezeléshez, mint más betegek az Európai 
Unióban, a hatóságok támogatásának hiánya pedig általában a betegek halálához vezet. A 
petíció benyújtója, aki Franciaországban él, és lengyelországi barátainak fia szenved az 
említett betegségben, kifejti, hogy a mukopoliszacharidózisban szenvedőknek szükséges 
gyógyszert (Elaprase vagy Idursulfase) Franciaországban térítik, mivel ritka betegségek 
gyógyszereként került besorolásra, és ennek megfelelően sürgeti az Európai Parlamentet, 
hogy gondoskodjon róla, hogy a lengyel hatóságok azonnal megtegyék a szükséges 
intézkedéseket, és biztosítsák a mukopoliszacharidózisban szenvedő lengyel emberek számára 
a gyógyszerhez való ingyenes hozzájutást. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

I. A petíció
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A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Hunter-szindrómában (egy ritka genetikai 
rendellenességben) szenvedő lengyel betegek nem jutnak hozzá ugyanolyan módon a 
szükséges kezelésekhez, mint az EU-ban élő más betegek, mivel ezeket a kezeléseket a 
lengyel hatóságok nem támogatják. A megfelelő kezelések közé tartozik az Elaprase / 
Idursulfase, amelyet ritka betegségek gyógyszereként soroltak be.   

A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy Franciaországban az ilyen kezelések térítést kapnak, 
és sürgeti az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
lengyel betegek is ingyen juthassanak hozzá ezekhez.

II. A Bizottság észrevételei

Az EK-Szerződés 152. cikke értelmében a népegészségügy terén való közösségi fellépés 
során teljes mértékben tiszteletben kell tartani a tagállamoknak az egészségügyi 
szolgáltatások és az orvosi ellátás szervezésére és nyújtására vonatkozó hatáskörét. Az egyes 
tagállamok feladata, hogy polgáraik számára megfelelő hozzáférést biztosítsanak a jó 
minőségű egészségügyi ellátáshoz.

E keretek között a nemzeti hatóságok szabadon határozhatják meg a gyógyszerek árát és 
kijelölhetik azokat a kezeléseket, amelyeket szociális biztonsági rendszereik keretében 
támogatni kívánnak, feltéve, hogy határozataikat átlátható módon, a közösségi joggal 
összhangban hozzák meg1. Ez azt jelenti, hogy egyes gyógyszerek a nemzeti népegészségügyi 
célkitűzésektől, a költséghatékonysági elemzéstől és egy sor más tényezőtől függően néhány 
tagállamban esetleg térítést kapnak, másokban viszont nem.

A Bizottság megállapítja, hogy a petíció benyújtója által említett kezelések a 141/2000/EK 
rendelet szerint „ritka betegségek gyógyszere” megjelölést kaptak, és az összes tagállamban 
érvényes közösségi forgalombahozatali engedéllyel rendelkeznek. A petíció nem tartalmaz 
olyan elemet, amely arra utalna, hogy a lengyel hatóságok a 141/2000/EK rendelet szerint 
fennálló kötelezettségüket megszegve jártak volna el.

Ami a térítéssel kapcsolatos határozatok átláthatóságát illeti, a Bizottság jelenleg vizsgálja, 
hogy a lengyel jogszabályok összeegyeztethetők-e a 89/105/EGK irányelvvel. A legújabb 
információk szerint a lengyel hatóságok szabályozási módosításokat terveznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a gyógyszerek térítésével kapcsolatos összes kérelmet időben és 
megfelelő módon kezelhessék.

III. Következtetés

A petíció arról számol be, hogy egy ritka betegségben szenvedő lengyel betegek számára 
bizonyos gyógyszerek nem elérhetők, ám nem tartalmaz olyan elemet, amely arra utalna, 
hogy a lengyel hatóságok a közösségi joggal ellentétesen jártak volna el. A gyógykezelések 

                                               
1 Lásd különösen az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló, 1988. 
december 21-i 89/105/EGK irányelvet (HL L 40., 1989.2.11., 8. o.).

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf
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támogatására vonatkozó döntés elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, és rájuk nézve a 
más tagállamok által hozott döntések nem kötelezők.

A Bizottság felhívja a Petíciós Bizottság figyelmét a 1016/2007. számú petícióval 
kapcsolatban nyújtott tájékoztatásra is.

4. A Bizottság újabb válasza, beérkezett 2010. április 22-én

Lengyelország 2009-ben új intézkedéseket foganatosított az Egészségügyi Technológiákat 
Értékelő Ügynökség (AOTM) szerepének megerősítése céljából a gyógyszerek és az 
egészségügyi programok finanszírozására vonatkozó döntések értékelése tekintetében. 2010-
re vonatkozóan további reformokat jelentettek be a nemzeti egészségbiztosítási rendszert 
illetően. 

Ugyanakkor arra is emlékeztetni szükséges, hogy a gyógyszerek finanszírozására vonatkozó 
döntések meghozatala tagállami hatáskörbe tartozik. Ezzel magyarázható, hogy egy bizonyos 
kezelés költségét az egyik tagállamban állja a társadalombiztosítás, a másikban viszont nem. 
Minden egyes államnak más és más sajátos (elsősorban költségvetési) kényszerekkel kell 
megbirkóznia, illetve magának kell meghatároznia saját prioritásait a közegészségügy terén. 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikke (7) bekezdésének megfelelően az 
Európai Uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamok illetékességi körét egészségügyi 
politikájuk, az egészségügyi és orvosi ellátások megszervezése és ezek szolgáltatása 
meghatározásának tekintetében. Tehát a betegeknek és a betegszervezeteknek az országuk 
gyógyszer-finanszírozási rendszerével kapcsolatos ügyekben az illetékes nemzeti 
hatóságokhoz kell fordulniuk.


