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Ref.: Petiția nr. 0267/2010 , adresată de Milena Pehlivanova, de cetățenie bulgară, 
în numele asociației „Bulgaria to Reinstate Free Medication for Cancer 
Children”, privind lipsa accesului la medicamentele care combat cancerul în 
Bulgaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă lipsa accesului în Bulgaria la medicamentele de tip kidrolase (INN: 
asparaginase) și puri-nethol (INN: mercaptopurine), care sunt aprobate pentru tratamentul 
leucemiei, întrucât începând din anul 2009, respectivele medicamente au fost eliminate de pe 
lista pozitivă a medicamentelor al căror cost poate fi rambursat. Petiționarul subliniază faptul 
că părinții copiilor care suferă de leucemie sunt obligați să cumpere aceste medicamente din 
străinătate și că acei copii ai căror părinți nu au posibilități financiare sunt lăsați în voia sorții. 
Întrucât ministerul sănătății din Bulgaria nu s-a arătat dornic să soluționeze această problemă 
gravă, care a pus în pericol viața multor copii bolnavi de leucemie, petiționarul solicită 
Parlamentului European să intervină și să stabilească dacă această situație este în conformitate 
cu principiile Uniunii Europene privind protecția sănătății cetățenilor europeni și accesul 
acestora la medicamentele vitale. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010.

Medicamentele care conțin ca substanță activă asparaginază sau mercaptopurină sunt 
autorizate în unele state membre pentru tratamentul leucemiei acute limfoblastice, în 
conformitate cu proceduri naționale de autorizare.
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Conform bazei de date a medicamentelor autorizate oferite de autoritatea competentă din 
Bulgaria, Agenția bulgară pentru medicamente (www.bda.bg), în Bulgaria sunt autorizate 
două medicamente conținând aceste substanțe active, sub denumirea comercială de Kidrolase 
și, respectiv, Puri-Nethol. Rezultă că medicamentele menționate de petiționară sunt, în 
principiu, disponibile în Bulgaria. Cu toate acestea, se pare că nu sunt rambursate.
Procedurile de autorizare a medicamentelor sunt complet armonizate prin dreptul Uniunii, 
însă măsurile referitoare la rambursarea lor de către sistemele naționale de sănătate nu sunt.
În conformitate cu articolul 168 TFUE, acțiunile Uniunii în domeniul sănătății publice trebuie 
să respecte întru totul competențele statelor membre în materie de organizare a prestării 
serviciilor de sănătate și a serviciilor medicale, precum și în privința resurselor alocate pentru 
aceste servicii.
Mai mult, Directiva 2001/837CE privind de instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman prevede că dispozițiile directivei „nu afectează competențele 
autorităților statelor membre cu privire la stabilirea prețurilor medicamentelor sau la 
includerea acestora în domeniul de aplicare al programelor naționale de asigurări de sănătate, 
elaborate pe baza condițiilor de sănătate, economice și sociale”.

În acest cadru, autoritățile naționale sunt libere să stabilească prețurile medicamentelor și să 
desemneze tratamentele rambursate în cadrul sistemului național de securitate socială, cu 
condiția ca deciziile lor să fie luate în mod transparent și în conformitate cu dreptul Uniunii1. 
Aceasta înseamnă că anumite medicamente pot fi rambursate în unele state membre, iar în 
altele, nu, în funcție de obiectivele naționale în materie de sănătate publică, de analiza 
raportului costuri-eficacitate și de alți factori.

Concluzie

Deși înțelegem în totalitate dorința părinților ca tratamentul cel mai bun să fie disponibil 
pentru copiii lor, trebuie precizat faptul că chestiunile legate de rambursarea anumitor 
medicamente rămâne în mare măsură în sfera de competență a fiecărui stat membru. Comisia 
nu are, prin urmare, împuternicirea legală de a solicita statelor membre includerea unui 
anumit medicament în lista medicamentelor care pot fi rambursate.

                                               
1 A se vedea în special Directiva 89/105/CE din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care 
reglementează stabilirea prețurilor produselor medicamentoase de uz uman și includerea lor în domeniul de 
aplicare a sistemelor naționale de asigurări de sănătate (JO L 40, 11.2.1989, p. 8): 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf.


