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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0267/2010 af Milena Pehlivanova, bulgarsk statsborger, for 
sammenslutningen "Bulgaria to Reinstate Free Medication for Cancer Children", 
om manglende adgang til kræftbekæmpende lægemidler i Bulgarien

1. Sammendrag

Andrageren klager over den manglende adgang til lægemidlerne kidrolase (INN: 
asparaginase) og puri-nethol (INN: mercaptopurine), der er godkendt til behandling af 
leukæmi, i Bulgarien, idet de pågældende lægemidler siden begyndelsen af 2009 har været 
fjernet fra positivlisten over tilskudsberettigede lægemidler. Andrageren påpeger, at forældre
til børn, der lider af leukæmi, er tvunget til at købe disse lægemidler i udlandet, og at børn af 
forældre, der ikke har de økonomiske muligheder hertil, er overladt til deres skæbne. Da det 
bulgarske sundhedsministerium ikke har vist nogen vilje til at løse dette alvorlige problem, 
der har bragt utallige leukæmiramte børns liv i fare, har andrageren anmodet Europa-
Parlamentet om at gribe ind og efterprøve, om situationen er i overensstemmelse med EU's 
principper om sundhedsbeskyttelse for europæiske borgere og deres adgang til livsvigtige 
lægemidler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Lægemidler, der indeholder det aktive stof asparaginase eller mercaptopurine, er godkendt til 
behandling af akut lymfoblastisk leukæmi i flere medlemsstater i henhold til nationale 
godkendelsesprocedurer.
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Ifølge databasen over godkendte lægemidler, som føres af de kompetente myndigheder i 
Bulgarien, the Bulgarian Drug Agency (www.bda.bg), er der to lægemidler med indhold af 
disse aktive stoffer, der er godkendt i Bulgarien under navnene Kidrolase og Puri-Nethol. 
Som følge heraf er de lægemidler, andrageren nævner, i princippet tilgængelige i Bulgarien. 
Det ser imidlertid ikke ud til, at der gives tilskud til dem.
Mens procedurerne for godkendelse af lægemidler er fuldt harmoniseret gennem EU-
lovgivningen, er foranstaltninger vedrørende refusion fra nationale 
sundhedsforsikringsordninger det ikke.

I henhold til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionens 
indsats respektere medlemsstaternes kompetencer inden for udformning af deres 
sundhedspolitik samt for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling 
på sundhedsområdet samt fordelingen af de midler, der afsættes hertil.

Desuden fastslår direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, at bestemmelserne i dette direktiv ikke berører 
medlemsstaternes myndigheders beføjelser hverken med hensyn til fastsættelse af priserne på 
lægemidler eller disses medtagelse i anvendelsesområdet for de nationale 
sygesikringsordninger på grundlag af sundhedsmæssige, økonomiske og sociale forhold.
Inden for disse rammer har de nationale myndigheder frie hænder til at fastsætte priserne på 
lægemidler og udpege de behandlinger, som de ønsker at give refusion for gennem deres 
sociale sikkerhedssystem, forudsat at deres beslutninger træffes på en gennemsigtig måde i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen1 Dette betyder, at udgifter til specifikke typer af 
medicin måske refunderes i nogle medlemsstater, men ikke i andre, afhængigt af nationale 
folkesundhedsmål, analyser af omkostningseffektivitet og andre faktorer.
Konklusion

Kommissionen har fuld forståelse for forældres bekymring for, om de får den bedst mulige 
behandling til deres børn, men det må konstateres, at spørgsmål om tilskud til visse 
lægemidler hovedsageligt falder inden for den enkelte medlemsstats nationale kompetence.  
Kommissionen har derfor ikke noget lovfæstet mandat til at anmode en medlemsstat om at 
inkludere et specifikt lægemiddel på dens positivliste over tilskudsberettigede lægemidler."

                                               
1 Se navnlig direktiv 89/105/EØF af 21. december 1988 om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for 
lægemidler til mennesker og disse lægemidlers inddragelse under de nationale sygesikringsordninger (EFT N 40 
af 11.2.1989, s. 8) http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-
1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf.


