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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Maria Della Croce di Dojola, olasz állampolgár által benyújtott, 0095/2005. számú
petíció a Svájcban és az Egyesült Államokban már használatos rák elleni 
gyógykészítménynek az Európai Unióban történő forgalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A kérelmező felhív egy bizonyos, jelenleg Svájcban és az Egyesült Államokban, az Európai 
Unió polgárai számára szélsőségesen drágán elérhető gyógykészítménynek az Európai Unió 
belső piacán is hozzáférhetővé tételére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. június 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

Della Croce di Dojola asszony fontos kérdést vet fel az Európai Közösségben a 
gyógyszerkészítmények elérhetőségének hiányát, illetve magas költségeit illetően.

Della Croce di Dojola asszony megemlíti az Avastin elnevezésű gyógyszerkészítményt (aktív 
hatóanyag: bevacizumab), amely mind az Egyesült Államokban, mind Svájcban 
engedélyezett.

Egy 2005. január 12-i bizottsági határozat értelmében az Avastin forgalomba hozatala az 
Európai Unióban is engedélyezett a metasztatikus vastag- vagy végbél karcinómában 
szenvedő betegek első vonalbeli kezelése esetén. Az Avastin forgalomba hozatali engedélye 
minden európai uniós tagállamban érvényes. A szóban forgó gyógyszerkészítményt az 
Európai Unió minden tagállamában forgalmazzák, bár a gyógyszerár megtérítésének kérdése 
még függőben lehet.
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A forgalomba hozatali engedély az Avastin intravénás 5-fluorouracil/folinsavval vagy
intravénás 5-fluorouracil/folinsav/irinotekánnal kombinált alkalmazására szól. Az Európai 
Unión belül az engedély egyelőre nem terjed ki a veserák bármely formájának Avastinnal 
történő kezelésére. Következésképpen a veserák ily módon történő kezelése csupán egy adott 
klinikai kísérlet keretében valósulhatna meg, illetve néhány olyan kivételes esetben, amikor az 
orvosnak módjában áll egy új kezelést kipróbálni.

Della Croce di Dojola asszony továbbá felveti a vényköteles gyógyszerek piaci hozzáférésére 
vonatkozó korlátozások kérdését. Az EK-Szerződés 152. cikke kimondja, hogy a közösségi 
közegészségügyi intézkedéseknek teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a tagállamoknak 
az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére és biztosítására 
vonatkozó feladatait. Ezért a vényköteles gyógyszerek listájának elkészítése, a vényköteles 
gyógyszerek és kezelések orvosok által történő alkalmazása, valamint az árképzés és 
árvisszatérítés általában az illetékes nemzeti hatóságok részéről hozott előzetes határozatokat 
tesz szükségessé minden tagállamban.


