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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1041/2011, внесена от Marielle Lacarin, с френско гражданство, от 
името на асоциация „FIBROTHON“, подкрепена от 49 подписа, относно 
признаването в Европа на фибромиалгията като рядка болест сирак

1. Резюме на петицията

Фибромиалгията е медицинско разстройство, което се характеризира с хронична болка, 
разпространена в цялото тяло. Другите симптоми на болестта включват 
инвалидизираща умора, нарушения на съня и скованост на ставите. Политиката по 
отношение на признаването й като болест, а не като патология, е различна в отделните 
държави членки. Асоциация „FIBROTHON“ провежда кампании главно във Франция, 
Белгия и Швейцария за признаването на болестта и за набирането на средства за 
провеждане на проучвания за откриване на лечение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителите на петицията отправят искане фибромиалгията да бъде призната за рядка 
болест на ниво ЕС. Подобно признаване може да даде възможност за повече 
проучвания, които да доведат до ефективно лечение и потенциално изцеление от 
болестта, както и да съдейства за разглеждането на заболяването от системите за 
здравно осигуряване.

Коментари на Комисията относно петицията
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Фибромиалгията е хронично заболяване, протичащо с различна острота, което се 
характеризира с хронична дифузна болка, умора и нарушения на съня, които често се 
свързват с чувство за безпокойство или с депресия. Отключващият фактор често е 
физическа или психическа травма, макар че причините за фибромиалгията остават 
неизвестни. Тя реагира слабо на лечение с най-широкоразпространените аналгетици. 
Лечението е симптоматично и включва управление на болката и съня, както и подкрепа 
от психолог.

Не съществува официален европейски списък на признатите редки заболявания. Според 
Orphanet1, порталът за редки заболявания и лекарства сираци, подкрепян от 
Европейската комисия, фибромиалгията не е рядко заболяване, тъй като е изчислено, че 
то е разпространено сред 2 до 5 % от общото население. Следователно не е изпълнен 
критерият за разпространение на дадено рядко заболяване в ЕС (засягащо не повече от 
5 на 10 000 души от населението на ЕС, съгласно посоченото в Регламент (ЕО) 
141/20002). 

Регламент (ЕО) № 141/2000 установява общностна процедура, целяща да определи 
някои лекарствени продукти като лекарствени продукти сираци и да въведе 
насърчителни мерки за развитие на изследването, разработката и предлагането на 
пазара на така определените лекарствени продукти сираци. Това включва продукти, 
предназначени за диагностика, предпазване или лечение на животозастрашаващи, 
силно инвалидизиращи болести или тежки и хронични заболявания в ЕС, за които е 
малко вероятно, без да съществуват насърчителни мерки, тяхната продажба в ЕС да 
донесе достатъчна печалба, за да се оправдаят необходимите инвестиции. Критерият за 
„ниска възвращаемост на инвестициите“ може, ако бъде целесъобразно обоснован в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 847/2000 на Комисията3, да подкрепи искане за 
обозначаването на лекарствен продукт като лекарство сирак.

Европейският съюз подкрепя съвместните изследвания в областта на здравеопазването, 
включително създаването и утвърждаването на нови терапии чрез своята Седма 
рамкова програма за изследвания и технологично развитие (7РП 2007—2013 г.). 
Европейската комисия отбелязва, че до момента по 7РП не е бил подкрепен нито един 
изследователски проект, тясно насочен към фибромиалгията. Едно предложение, 
внесено в раздел „Здравеопазване“, имаше за цел да изследва резултатите от 
интерактивно самоуправление на пациенти, както и прекъсвания в образователния 
процес при пациенти с различни хронични заболявания, включително фибромиалгия. 
То обаче беше с недостатъчно добро качество, за да бъде финансирано.

Съгласно член 168 от Договора за функциониране на Европейския съюз, дадена 
държава членка носи отговорност за националната си система на здравеопазване и 

                                               
1 www.orpha.net; Регистър на заболявания, специализирани клиники за амбулаторно лечение, 

диагностични лаборатории, групи за подкрепа в Европа и др.
2 Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 година за 

лекарствата сираци
3 Регламент (ЕО) № 847/2000 на Комисията от 27 април 2000 година за установяване на разпоредбите за 

прилагане на критериите за обозначаване на лекарствен продукт като лекарствен продукт сирак и за 
определяне на понятията „подобен лекарствен продукт“ и „клинично превъзходство“
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начина, по който тя финансира лечението на фибромиалгията. Въпроси, свързани с 
организацията на системите на здравеопазването, включително процедурите за 
ценообразуване и възстановяване на средства, са от компетентността на съответната 
държава. 

Заключение

Въпреки че не съществува механизъм за официалното признаване на дадена патология 
като рядка болест, Европейският съюз предлага стимули в подкрепа на създаването на 
лекарства сираци, които няма да генерират достатъчна възвращаемост на инвестициите 
след пускането им на пазара. Молбата за обозначаване на лекарствен продукт като 
лекарствен продукт сирак, който да предотвратява, диагностира или лекува 
фибромиалгията, може да бъде разгледана, ако са спазени необходимите критерии на 
Регламент (ЕО) № 141/2000. 

Съгласно определените условия в поканите за предложения по 7РП, предложенията за 
изследвания за фибромиалгията могат да бъдат одобрени за финансиране, ако са 
изпълнени необходимите изисквания.

Държавите членки носят цялостна отговорност по отношение на своите системи на 
здравеопазване. Европейската комисия съветва вносителите на петицията да се обърнат 
към своите национални компетентни органи относно системите за здравно осигуряване 
във връзка с фибромиалгията.


