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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0095/2005 af C. Maria Della Croce di Dojola, italiensk statsborger, om 
markedsføring i EU af et lægemiddel til behandling af kræft, der i øjeblikket anvendes i 
Schweiz og USA

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at et bestemt lægemiddel, der i dag kan fås i USA og Schweiz, hvor 
det er meget dyrt for EU-statsborgere, også stilles til rådighed på EU's indre marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juni 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Maria Della Croce de Dojola rejser et vigtigt spørgsmål i tilknytning til den manglende 
tilgængelighed og de høje udgifter til lægemidler i Det Europæiske Fællesskab.

Maria Della Croce di Dojola henviser til lægemidlet Avastin (aktivt stof bevacizumab), der er 
tilladt i USA og Schweiz.

Avastin er også godkendt til markedsføring i EU ved Europa-Kommissionens beslutning af 
12. januar 2005 til førstegangsbehandling af patienter med metastatisk kolorektal cancer.
Markedsføringstilladelsen til Avastin gælder i alle EU's medlemsstater. Dette lægemiddel 
markedsføres i alle EU's medlemsstater. I nogle lande er refunderingen imidlertid endnu ikke 
afgjort.

I tilladelsen bestemmes det, at lægemidlet skal anvendes i kombination med intravenøs 5-
fluorouracil/folinsyre/irinotecan. I EU omfatter tilladelsen endnu ikke behandling af nogen 
former for nyrekræft. Behandling af nyrekræft kan således kun gennemføres i en specifik 
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klinisk undersøgelse, eller når en læge under meget begrænsede forhold i nogle få 
enkelttilfælde kan udforske en ny behandling.

Derudover rejser Maria Della Croce di Dojola spørgsmålet om restriktioner af 
markedsadgangen for receptpligtig medicin. Traktatens artikel 152 bestemmer, at 
Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet fuldt ud respekterer medlemsstaternes ansvar 
for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling. Opførelse 
på listen over receptpligtig medicin og lægernes anvendelse af receptpligtig medicin og 
behandling samt prisfastsættelse og refundering kræver derfor normalt en forudgående 
beslutning fra de enkelte medlemsstaters nationale kompetente myndigheder.


