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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0095/2005, της C. Maria Della Croce di Dojola, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαρμάκου κατά του καρκίνου το οποίο 
χρησιμοποιείται επί του παρόντος στην Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί να καταστεί δυνατή η διάθεση στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συγκεκριμένου φαρμάκου, το οποίο μπορεί κανείς να βρει σήμερα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και στην Ελβετία, αλλά σε πολύ υψηλή τιμή για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιουνίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Η κ. Della Croce di Dojola εγείρει ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα και 
το υψηλό κόστος φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η κ. Della Croce di Dojola αναφέρεται στο φάρμακο Avastin (δραστική ουσία bevacizumab) 
το οποίο είναι εγκεκριμένο στις ΗΠΑ και την Ελβετία.

Η διάθεση του Avastin στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επίσης εγκριθεί με 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τής 12ης Ιανουαρίου 2005 για την πρώτης γραμμής 
θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνωμα στου παχέος εντέρου ή του ορθού. Η έγκριση 
για τη διάθεση στην αγορά του Avastin ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το εν λόγω φάρμακο διατίθεται στην αγορά όλων των κρατών μελών της ΕΕ. 
Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να εκκρεμεί ακόμη η επιστροφή της δαπάνης.

Η έγκριση προβλέπει τη χρήση του σε συνδυασμό με ενδοφλεβίως χορηγούμενα 5-
φθοριοουρακίλη/φολινικό οξύ ή ενδοφλεβίως χορηγούμενα 5-φθοριοουρακίλη/φολινικό 
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οξύ/ιρινοτεκάνη. Στην ΕΕ, η έγκριση δεν περιλαμβάνει ακόμη θεραπεία καμίας μορφής 
καρκίνου των νεφρών. Επομένως η θεραπεία για τον καρκίνο των νεφρών μπορεί να γίνει 
μόνο στο πλαίσιο ειδικής κλινικής μελέτης ή όταν, υπό πολύ περιορισμένες συνθήκες σε 
ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, ο ιατρός μπορεί να διερευνήσει νέα θεραπεία.

Επιπλέον, η κ. Della Croce di Dojola εγείρει το θέμα των περιορισμών στην πρόσβαση στην 
αγορά για συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το άρθρο 152 της Συνθήκης ορίζει ότι η δράση της 
Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της 
ιατρικής περίθαλψης. Επομένως, η κατάρτιση καταλόγου για τη συνταγογράφηση και τη 
χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και θεραπειών από ιατρούς καθώς και η τιμολόγηση 
και η επιστροφή των δαπανών τους απαιτούν συνήθως προηγούμενες αποφάσεις εκ μέρους 
των αρμόδιων εθνικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος.
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