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Tárgy: Milena Pehlivanova bolgár állampolgár által a „Bulgaria to Reinstate Free 
Medication for Cancer Children” („Bulgária állítsa vissza a rákos gyermekek 
ingyenes gyógykezelését”) elnevezésű szervezet nevében benyújtott 
0267/2010. számú petíció Bulgáriában a rák elleni gyógyszerek hiányzó 
elérhetőségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Bulgáriában nem elérhetők a leukémia kezelésére 
jóváhagyott kidrolase (INN: asparaginase) és purinethol (INN: mercaptopurine) gyógyszerek, 
mióta az érintett gyógyszereket 2009 elején levették a támogatásra jogosult gyógyszerek 
pozitív listájáról. A petíció benyújtója rámutat, hogy a leukémiában szenvedő gyermekek 
szülei kénytelenek külföldön megvásárolni ezeket a gyógyszereket, illetve hogy sorsukra 
hagyják azokat a gyermekeket és szüleiket, akiknek erre nincs anyagi lehetőségük. Mivel a 
bolgár egészségügyi minisztérium nem mutatkozott hajlandónak megoldani ezt a problémát, 
amely számtalan leukémiában szenvedő gyermek életét sodorta veszélybe, ezért a petíció 
benyújtója az Európai Parlamentet intézkedések meghozatalára és annak vizsgálatára kéri, 
hogy ez a helyzet összhangban áll-e az Európai Uniónak az európai polgárok 
egészségvédelmére és az alapvető gyógyszerekhez való hozzáférésére vonatkozó elveivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.
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„Az asparaginase vagy mercaptopurine hatóanyagot tartalmazó gyógyszereket a nemzeti 
engedélyezési eljárásoknak megfelelően több tagállamban engedélyezték az akut limfoid 
leukémia kezelésére.
Az engedélyezett gyógyszerek illetékes bolgár hatóságok által rendelkezésre bocsátott 
adatbázisa alapján (www.bda.bg) két gyógyszer engedélyezett Bulgáriában, amely e 
hatóanyagokat tartalmazza: a nevük Kidrolase és Puri-Nethol. Ebből következik, hogy a 
petíció benyújtója által említett gyógyszerek elvileg elérhetők Bulgáriában. Azonban úgy 
tűnik, hogy azokra támogatás nem vonatkozik.

Míg a gyógyszertermékek engedélyezését az uniós jog teljes mértékben harmonizálta, a 
nemzeti egészségbiztosítási rendszerek által fizetett támogatásokra vonatkozó intézkedéseket 
nem.
Az EUMSz. 168. 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, valamint az azokra előirányzott források elosztására 
vonatkozó hatáskörét.
Ezenkívül az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK 
irányelv előírja, hogy az irányelv rendelkezései „nem befolyásolják a tagállamok 
hatóságainak azon hatáskörét, hogy egészségügyi, gazdasági és szociális szempontok alapján 
meghatározzák a gyógyszerek árát, illetve hogy azokat a nemzeti egészségbiztosítási rendszer 
hatálya alá vonják”.

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, az uniós joggal 
összhangban hozzák meg1. Ez azt jelenti, hogy egyes gyógyszerek a nemzeti népegészségügyi 
célkitűzésektől, a költséghatékonysági elemzéstől és más tényezőktől függően néhány 
tagállamban esetleg térítést kapnak, másokban viszont nem.

Következtetés

Miközben teljes mértékben megérjük a szülők azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy 
gyermekeik számára a lehető legjobb kezelést biztosítsák, el kell mondanunk, hogy bizonyos 
gyógyszerek támogatásával kapcsolatos kérdések nagyrészt továbbra is az egyes tagállamok 
nemzeti hatáskörébe tartoznak. Ezért a Bizottságnak nincsen jogi felhatalmazása arra 
vonatkozóan, hogy felkérje a tagállamokat arra, hogy bizonyos gyógyszereket felvegyenek a 
támogatásra jogosult gyógyszerek pozitív listájára.”

                                               
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://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:01:31989L0105:HU:PDF


