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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 95/2005, C. Maria Della Croce di Dojola, Italian kansalainen, tällä 
hetkellä Sveitsissä ja Yhdysvalloissa käytettävien syöpälääkkeiden myynnistä Euroopan 
unionissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että Euroopan unionin sisämarkkinoille tuotaisiin eräs lääke, 
jota on saatavilla Yhdysvalloissa ja Sveitsissä, missä se on erittäin kallista Euroopan unionin 
kansalaisille.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. kesäkuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä tuo esiin tärkeän kysymyksen, joka koskee sitä, ettei tiettyjä lääkkeitä 
ole saatavilla Euroopan yhteisössä ja että ne ovat hyvin kalliita.

Vetoomuksen esittäjä viittaa Avastin-nimiseen lääkkeeseen (aktiivinen aine bevasitsumabi), 
joka on sallittu Yhdysvalloissa ja Sveitsissä.

Euroopan komission 12. tammikuuta 2005 tekemässä päätöksessä sallitaan Avastinin myynti 
myös Euroopan unionissa, jotta sitä voidaan käyttää paksusuolen tai peräsuolen metastaattista 
karsinoomaa sairastavien potilaiden ensisijaisena hoitona. Avastinin myyntilupa on voimassa 
Euroopan unionin kaikissa jäsenvaltioissa, ja sitä myydään EU:n kaikissa jäsenvaltioissa. 
Joissakin jäsenvaltioissa lääkkeen hinnan korvaamista koskeva kysymys saattaa kuitenkin olla 
yhä ratkaisematta.

Myyntiluvassa määrätään lääkkeen käytöstä yhdessä suonensisäisesti annettavan 
5-fluorourasiilin/foolihapon tai suonensisäisesti annettavan 
5-fluorourasiilin/foolihapon/irinotekaanin kanssa. Euroopan unionin myyntilupa ei kuitenkaan 
koske vielä minkäänlaisen munuaissyövän hoitoa. Siksi Avastinia voidaan käyttää 
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munuaissyövän hoitamiseen vain erityisissä kliinisissä tutkimuksissa taikka hyvin tarkkaan 
määritellyissä olosuhteissa muutamissa yksittäistapauksissa, joissa lääkäri voi kokeilla uutta 
hoitoa.

Vetoomuksen esittäjä tuo esiin myös kysymyksen, joka koskee reseptilääkkeiden 
markkinoille pääsyn rajoituksia. EY:n perustamissopimuksen 152 artiklassa määrätään, että 
yhteisön toiminnassa kansanterveyden alalla otetaan täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyvät 
velvollisuudet. Näin ollen se, että jokin reseptilääke tai hoito lisätään reseptilääkkeiden 
luetteloon ja että lääkärit käyttävät niitä, samoin kuin niiden hinnoittelu ja korvaaminen 
edellyttävät yleensä kunkin jäsenvaltion kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
aikaisempia päätöksiä asiasta.


