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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0239/2008, adresată de Tomasz Bratasz, de naționalitate franceză, 
privind subvențiile inadecvate ale guvernului polonez pentru medicația pentru 
tratarea mucopolizaharidozei, o boală genetică rară

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că bolnavii polonezi de mucopolizaharidoză II (sindromul Hunters), o 
boală genetică rară, nu beneficiază de același acces la tratamentul de specialitate precum alți 
pacienți din UE din cauza lipsei de subvenții, iar lipsa respectivă de finanțare din partea 
autorităților cauzează în general decesul pacienților. Petiționarul, care locuiește în Franța și 
are prieteni în Polonia al căror fiu suferă de această boală, arată că medicația necesară 
(Elaprase sau Idursulfase) necesară bolnavilor francezi de mucopolizaharidoză este 
refinanțată, fiind clasificată ca medicație pentru boli rare și, în consecință, îndeamnă 
Parlamentul European să garanteze că autoritățile poloneze iau imediat măsurile necesare 
pentru a asigura că bolnavii de mucopolizaharidoză din Polonia pot obține această medicație 
în mod gratuit. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform 
articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiția

Petiționarul susține că pacienții polonezi care suferă de sindromul Hunter (o boală genetică 
rară) nu au același acces la tratamentul relevant ca alți pacienți din UE deoarece tratamentele 
nu sunt subvenționate de către autoritățile poloneze. Tratamentele adecvate includ 
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Elaprase/Idursulfase, care sunt clasificate ca medicamente orfane.   

Petiționarul subliniază că astfel de tratamente sunt rambursate în Franța și îndeamnă 
Parlamentul European să adopte măsuri pentru a garanta că pacienții polonezi pot, de 
asemenea, să obțină aceste medicamente gratuit.

II. Observații din partea Comisiei

Conform articolului 152 din Tratatul CE, acțiunea comunitară în domeniul sănătății publice 
trebuie să respecte pe deplin competențele statelor membre pentru organizarea și furnizarea 
de servicii medicale și de îngrijire medicală. Este responsabilitatea fiecărui stat membru să 
garanteze acces adecvat la servicii medicale de înaltă calitate pentru cetățenii săi. 

În acest cadru, autoritățile naționale sunt libere să stabilească prețurile pentru medicamente și 
să desemneze tratamentele pe care doresc să le subvenționeze în cadrul sistemului lor de 
securitate socială, cu condiția ca deciziile lor să fie adoptate într-un mod transparent în 
conformitate cu legislația comunitară.1. Acest lucru înseamnă că anumite medicamente pot fi 
rambursate în anumite state membre, dar nu și în altele, în funcție de obiectivele naționale de 
sănătate publică, analiza eficienței din punct de vedere a costurilor și o varietate de alți 
factori.

Comisia notează că tratamentelor menționate de către petiționar li s-a oferit un statut de 
medicamente orfane în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 141/2000 și au primit o 
autorizație comunitară de introducere pe piață care este valabilă în toate statele membre. 
Petiția nu conține niciun element care să sugereze că autoritățile poloneze și-au încălcat 
obligația în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 141/2000.

În ceea ce privește transparența deciziilor de rambursare, Comisia investighează, în prezent, 
compatibilitatea legislației poloneze cu Directiva 89/105/CEE. Potrivit informațiilor recente, 
autoritățile poloneze intenționează să aducă amendamente de reglementare pentru a garanta 
că toate cererile de rambursare a medicamentelor pot fi soluționate în mod rapid și 
transparent.

III. Concluzie

Petiția se referă la lipsa de acces la medicamente specifice pentru pacienții polonezi care 
suferă de o boală rară, dar nu conține niciun element care să sugereze că autoritățile poloneze 
au acționat contrar legislației comunitare. Decizia de subvenționare a tratamentelor medicale 
ține preponderent de competența statelor membre și nu este legată de deciziile adoptate în alte 
state membre. 

Comisia trimite, de asemenea, Comisia pentru petiții la informațiile furnizate în legătură cu 
petiția 1016/2007.
                                               
1 A se vedea, în special Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența 
măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul 
de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate (JO nr. 40, 11.2.1989, p. 8)

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf
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4. Noul răspuns al Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

În anul 2009, Polonia a implementat noi măsuri destinate să sporească rolul Agenției poloneze 
pentru evaluarea tehnologiilor din domeniul sănătății (AOTM) în ceea ce privește evaluarea 
medicamentelor și programelor de sănătate, în vederea luării deciziilor privind finanțarea 
acestora. Pentru anul 2010 a fost anunțată continuarea reformelor sistemului național de 
asigurări de sănătate.  

Cu toate acestea, trebuie amintit faptul că deciziile privind finanțarea medicamentelor țin de 
competența fiecărui stat membru. Acest fapt explică de ce același tratament poate fi suportat 
de la bugetul sistemului de securitate socială al unui stat membru, în timp ce în alt stat 
membru nu se întâmplă acest lucru.  Fiecare stat se confruntă cu constrângeri specifice (în 
special de natură bugetară) și își stabilește propriile priorități în materie de sănătate publică. În 
conformitate cu articolul 168 alineatul (7) al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Uniunea Europeană trebuie să respecte prerogativele statelor membre în ceea ce 
privește definirea politicilor lor de sănătate publică, precum și organizarea și furnizarea 
serviciilor de sănătate și îngrijire medicală.  Așadar, pacienții și asociațiile de pacienți trebuie 
să se adreseze autorităților naționale competente pentru abordarea chestiunilor privind 
finanțarea medicamentelor în țara lor.


