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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0239/2008, ingediend door Tomasz Bratasz (Franse nationaliteit), 
over het onvoldoende subsidiëren door de Poolse regering van geneesmiddelen 
voor de behandeling van mucopolysaccharidosis, een zeldzame genetische 
afwijking

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat Polen die lijden aan mucopolysaccharidosis II (Hunter-syndroom), een 
zeldzame genetische afwijking, door een gebrek aan overheidssubsidies niet dezelfde toegang 
tot specialistische behandeling hebben als andere patiënten in de EU, met als gevolg dat 
patiënten doorgaans overlijden. Indiener, die inwoner is van Frankrijk en bevriend is met een 
echtpaar in Polen wiens zoon aan deze aandoening lijdt, geeft aan dat het noodzakelijke 
geneesmiddel, Elaprase of Idursulfase, dat in Frankrijk staat geclassificeerd als middel tegen 
zeldzame aandoeningen, voor Fransen met mucopolysaccharidosis wordt vergoed. Bijgevolg 
verzoekt hij het Europees Parlement met klem ervoor te zorgen dat de Poolse autoriteiten 
onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen nemen zodat Polen die lijden aan 
mucopolysaccharidosis deze geneesmiddelen gratis kunnen krijgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

I. Het verzoekschrift

Indiener beweert dat Polen die lijden aan het Hunter-syndroom (een zeldzame genetische 
afwijking) niet dezelfde toegang tot specialistische behandelingen hebben als andere patiënten 
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in de EU omdat deze behandelingen niet worden gesubsidieerd door de Poolse autoriteiten.
Tot de adequate behandelingen behoort Elaprase/Idursulfase, dat staat geclassificeerd als 
middel tegen zeldzame aandoeningen.

Indiener geeft aan dat deze behandelingen in Frankrijk worden vergoed en verzoekt het 
Europees Parlement maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat Poolse patiënten deze 
geneesmiddelen ook gratis kunnen krijgen.

II. Opmerkingen van de Commissie

Krachtens artikel 152 van het EG-Verdrag moeten bij het optreden van de Gemeenschap op 
het gebied van de volksgezondheid de verantwoordelijkheden van de lidstaten voor de 
organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging volledig 
worden geëerbiedigd. Het is de verantwoordelijkheid van elke lidstaat om geschikte toegang 
tot kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg voor zijn burgers te bieden.

In dit verband mogen de nationale autoriteiten naar eigen inzicht de prijzen van 
geneesmiddelen vaststellen en bepalen welke behandelingen ze willen subsidiëren via hun 
stelsel van sociale zekerheid, op voorwaarde dat hun beslissingen op een doorzichtige manier 
worden genomen overeenkomstig het Gemeenschapsrecht.1 Dit betekent dat specifieke 
geneesmiddelen mogelijk in sommige lidstaten wel en in andere niet worden vergoed, 
afhankelijk van de nationale doelstellingen op het gebied van volksgezondheid, de 
kosteneffectiviteitsanalyse en allerlei andere factoren.

De Commissie merkt op dat de door indiener genoemde behandelingen de status van 
geneesmiddel tegen zeldzame aandoeningen hebben gekregen uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 141/2000 en dat daarvoor een vergunning voor het in de handel brengen in de 
Gemeenschap is verleend, die geldig is in alle lidstaten. Het verzoekschrift bevat geen enkele 
informatie waaruit blijkt dat de Poolse autoriteiten hun verplichting uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 141/2000 niet zijn nagekomen.

Wat de doorzichtigheid van beslissingen over vergoeding betreft, onderzoekt de Commissie 
momenteel of de Poolse wetgeving verenigbaar is met Richtlijn 89/105/EEG. Volgens recente 
informatie zijn de Poolse autoriteiten van plan om de wetgeving aan te passen teneinde te 
waarborgen dat alle aanvragen voor de vergoeding van geneesmiddelen tijdig en op een 
doorzichtige manier kunnen worden afgehandeld.

III. Conclusie

Het verzoekschrift wijst op de gebrekkige toegang tot specifieke geneesmiddelen voor Poolse 
patiënten die aan een zeldzame ziekte lijden, maar bevat geen enkele informatie waaruit blijkt 
dat de Poolse autoriteiten in strijd met het Gemeenschapsrecht hebben gehandeld. De 
beslissing om medische behandelingen te subsidiëren ligt primair bij de lidstaten, die niet 
                                               
1 Zie met name Richtlijn 89/105/EEG van 21 december 1988 betreffende de doorzichtigheid van maatregelen ter 
regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de 
nationale stelsels van gezondheidszorg (PB nr. 40 van 11.2.1989, blz. 8)

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_nl.pdf
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verplicht zijn beslissingen uit andere lidstaten te volgen.

De Commissie wijst de Commissie verzoekschriften tevens op de informatie die is verstrekt in 
verband met verzoekschrift 1016/2007.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Polen heeft in 2009 nieuwe maatregelen getroffen om het Bureau voor de beoordeling van 
gezondheidstechnologieën (AOTM) een versterkte rol toe te meten bij de beoordeling van 
geneesmiddelen en gezondheidsprogramma's, met het oog op de besluiten betreffende de 
financiering ervan. Aanvullende hervormingen van het Poolse ziekteverzekeringssysteem zijn 
aangekondigd voor 2010. 

Er dient evenwel aan herinnerd te worden dat de besluitvorming betreffende de financiering 
van geneesmiddelen behoort tot de bevoegdheid van elke lidstaat. Daarom is het mogelijk dat 
een behandeling in een bepaalde lidstaat wel wordt vergoed door de sociale zekerheid maar in 
een andere niet. Elke lidstaat heeft te maken met specifieke beperkingen (met name wat de 
begroting betreft) en bepaalt zijn eigen prioriteiten op het gebied van volksgezondheid. 
Krachtens artikel 168, lid 7 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
dient de Europese Unie de verantwoordelijkheden van de lidstaten te eerbiedigen met 
betrekking tot de bepaling van hun gezondheidsbeleid, alsmede de organisatie en de 
verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging. Patiënten en 
patiëntenverenigingen dienen zich dus te richten tot de bevoegde nationale instanties om 
problemen in verband met de financiering van geneesmiddelen in hun land aan te kaarten.


