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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0267/2010 którą złożyła Milena Pehlivanova (Bułgaria) w imieniu 
stowarzyszenia „Bułgaria na rzecz Przywrócenia Bezpłatnego Leczenia 
Dzieci z Chorobami Nowotworowymi”, w sprawie braku dostępu do leków 
przeciwnowotworowych w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się na brak dostępu w Bułgarii do leków Kidrolase (INN: 
asparaginaza) i Puri-nethol (INN: mercaptopurinum), które są dopuszczone w leczeniu 
białaczki, ponieważ na początku 2009 roku leki te wykreślono z ostatecznej listy leków 
objętych dopłatami. Składająca petycję zaznacza, że rodzice dzieci cierpiących na białaczkę 
zmuszeni są kupować te leki za granicą, zaś dzieci rodziców, którzy nie mogą sobie na to 
pozwolić, pozostawiane są własnemu losowi. Ponieważ bułgarskie Ministerstwo Zdrowia nie 
wykazuje żadnej chęci rozwiązania tego poważnego problemu, który zagraża życiu określonej 
liczby dzieci chorujących na białaczkę, składająca petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o podjęcie działań i zbadanie, czy taki stan rzeczy jest zgodny z unijnymi 
zasadami w zakresie ochrony zdrowia obywateli europejskich i ich dostępu do ważnych 
leków. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 17 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji zgodnie z art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

W niektórych państwach członkowskich produkty lecznicze zawierające takie substancje 
czynne jak aparaginaza lub mercaptopurinum są dopuszczone w leczeniu ostrej białaczki 
limfoblastycznej zgodnie z krajowymi procedurami dopuszczania do obrotu.
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Zgodnie z bazą danych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, prowadzoną przez 
właściwy organ w Bułgarii, bułgarską agencję leków (www.bda.bg), dwa produkty lecznicze 
zawierające te substancje czynne są dopuszczone do obrotu w Bułgarii pod nazwą handlową 
Kidrolase oraz Puri-Nethol. Wynika z tego, że produkty lecznicze wymienione przez 
składającą petycję są zasadniczo dostępne w Bułgarii. Wydaje się jednak, że nie są one 
refundowane.

W przeciwieństwie do procedur dopuszczania do obrotu produktów leczniczych środki 
dotyczące refundacji w ramach krajowych systemów ubezpieczeń zdrowotnych nie zostały w 
pełni zharmonizowane w prawie unijnym.
Zgodnie z art. 168 TFUE działanie Unii w obszarze zdrowia publicznego musi być 
prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie organizacji i 
świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej oraz podziału przeznaczonych na nie 
zasobów.
Ponadto dyrektywa 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi przewiduje, że przepisy tej dyrektywy „nie mają 
wpływu na zakres kompetencji władz państw członkowskich w zakresie ustalania cen 
produktów leczniczych bądź też włączania tych produktów do krajowych programów 
ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie warunków zdrowotnych, gospodarczych i 
socjalnych“.
W tym kontekście władze krajowe mają swobodę w zakresie ustalania cen produktów 
leczniczych i określania leczenia, które zostanie objęte refundacją w ramach systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych w danym państwie członkowskim, pod warunkiem że decyzje  
takie podejmowane są przez władze krajowe w sposób przejrzysty i zgodnie z prawem 
unijnym1. Oznacza to, że specjalne środki lecznicze mogą być refundowane w niektórych 
państwach członkowskich, ale nie w innych, w zależności od krajowych celów w zakresie 
zdrowia publicznego, analizy stosunku kosztów do korzyści i innych czynników.

Wnioski

Rozumiejąc w pełni troskę rodziców co do dostępności jak najlepszego dla ich dzieci 
leczenia, należy stwierdzić, że kwestie związane z refundacją niektórych środków leczenia 
pozostają w dużym stopniu w gestii władz poszczególnych państw członkowskich. Dlatego 
też Komisja nie jest prawnie upoważniona do zażądania od państwa członkowskiego 
umieszczenia konkretnego środka leczniczego na liście refundowanych środków leczniczych.

                                               
1 Zob. w szczególności dyrektywę 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącą przejrzystości środków 
regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w 
zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Dz.U. 40 z 11.2.1989, s. 8) 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


