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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0267/2010, ingediend door Milena Pehlivanova (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de vereniging "Bulgaria to Reinstate Free Medication for 
Cancer Children", over het gebrek aan toegang tot kankerbestrijdingsmiddelen in 
Bulgarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over het gebrek aan toegang in Bulgarije tot de geneesmiddelen 
Kidrolase (INN: asparaginase) en Puri-Nethol (INN: mercaptopurine), die zijn goedgekeurd 
voor de behandeling van leukemie, doordat de geneesmiddelen in kwestie sinds begin 2009 
verwijderd zijn van de positieve lijst voor gesubsidieerde geneesmiddelen. Indienster wijst 
erop dat de ouders van kinderen die aan leukemie lijden gedwongen zijn om deze 
geneesmiddelen in het buitenland te kopen en dat de kinderen van ouders die hiervoor niet de 
financiële middelen hebben aan hun lot worden overgelaten. Aangezien het Bulgaarse 
ministerie van Volksgezondheid niet bereid blijkt te zijn om dit ernstige probleem, dat de 
levens van talloze aan leukemie lijdende kinderen in gevaar heeft gebracht, op te lossen, 
verzoekt indienster het Europees Parlement om in te grijpen en te onderzoeken of deze 
situatie in overeenstemming is met de beginselen van de EU inzake bescherming van de 
gezondheid van de Europese burgers en hun toegang tot levensnoodzakelijke geneesmiddelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Geneesmiddelen waarvan het actieve bestanddeel asparaginase of mercaptopurine is, zijn in 
diverse lidstaten op grond van nationale toelatingsprocedures goedgekeurd voor de 
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behandeling van acute lymfoblastische leukemie.
Volgens de databank van toegelaten geneesmiddelen, die beheerd wordt door de bevoegde 
Bulgaarse autoriteit, de Bulgarian Drug Agency (www.bda.bg), zijn in Bulgarije twee 
geneesmiddelen die deze actieve bestanddelen bevatten, goedgekeurd onder de 
handelsbenamingen Kidrolase en Puri-Nethol.  Hieruit volgt dat de door de indienster 
genoemde geneesmiddelen in principe verkrijgbaar zijn in Bulgarije.  Zij blijken echter niet te 
worden vergoed.
Terwijl de procedures voor de toelating van geneesmiddelen op grond van het Unie-recht 
volledig zijn geharmoniseerd, is dit niet het geval voor de vergoeding door nationale 
ziektekostenverzekeringsstelsels.

Op grond van artikel 168 van het VWEU, dienen bij het optreden van de Unie op het gebied 
van de volksgezondheid de bevoegdheden van de lidstaten met betrekking tot de organisatie 
en de verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige verzorging, alsmede de 
allocatie van de daaraan toegewezen middelen, volledig te worden geëerbiedigd. 

Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik schrijft bovendien voor dat de bepalingen van de 
richtlijn "de bevoegdheden van de autoriteiten van de lidstaten onverlet [laten], zowel ten 
aanzien van de vaststelling van de prijzen van de geneesmiddelen als ten aanzien van de 
opneming van de geneesmiddelen in het toepassingsgebied van de nationale 
ziekteverzekeringsstelsels op basis van gezondheids-, economische en sociale overwegingen".

In dit verband mogen de nationale autoriteiten naar eigen inzicht de prijzen van 
geneesmiddelen vaststellen en bepalen welke behandelingen zij willen vergoeden via hun 
socialezekerheidsstelsel, op voorwaarde dat hun beslissingen op een transparante manier en  
in overeenstemming met het Unie-recht1 worden genomen. 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 kosten-
batenanalyse en andere factoren.
Conclusie

Hoewel er uiteraard volledig begrip bestaat voor de zorgen van ouders over de best mogelijke 
behandeling van hun kinderen, moet worden vastgesteld dat kwesties die verband houden met 
de vergoeding van bepaalde geneesmiddelen nog altijd grotendeels onder de nationale 
bevoegdheden van de individuele lidstaten vallen. De Commissie beschikt derhalve niet over 
een wettelijk mandaat om een lidstaat te verzoeken een specifiek geneesmiddel op te nemen 
in de positieve lijst van geneesmiddelen die worden vergoed.  

                                               
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_en.pdf


