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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0095/2005, ingediend door C. Maria Della Croce di Dojola (Italiaanse 
nationaliteit), over de verkoop in de Europese Unie van momenteel in Zwitserland en de 
Verenigde Staten gebruikte kankerbestrijdingsmiddelen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt een specifiek geneesmiddel dat momenteel verkrijgbaar is in de Verenigde 
Staten en Zwitserland, waar het voor onderdanen van de Europese Unie extreem duur is, ook 
op de interne markt van de Europese Unie beschikbaar te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 juni 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Mevrouw Della Croce di Dojola stelt een belangrijke kwestie aan de orde inzake het 
onvoldoende beschikbaar zijn en de hoge kosten van geneesmiddelen in de Europese 
Gemeenschap.

Mevrouw Della Croce di Dojola verwijst naar het geneesmiddel Avastin (werkzame stof
bevacizumab), dat in de Verenigde Staten en Zwitserland op de markt is gebracht.

Avastin mag bij besluit van de Europese Commissie van 12 januari 2005 ook in de Europese 
Unie op de markt worden gebracht voor eerstelijns behandeling van patiënten met 
metastatisch carcinoom van het colon of rectum. De vergunning voor het in de handel brengen 
van Avastin is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit geneesmiddel wordt in alle 
EU-lidstaten verhandeld, maar de vergoeding van het geneesmiddel is in enkele landen 
mogelijk nog in behandeling.
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Het is toegestaan om het geneesmiddel te gebruiken in combinatie met intraveneuze 5-
fluorouracilum/folinezuur of intraveneuze 5-fluorouracilum/folinezuur/irinotecan. Het is 
momenteel binnen de EU nog niet toegestaan om dit middel te gebruiken voor de behandeling 
van vormen van nierkanker. Derhalve is de behandeling van nierkanker met dit geneesmiddel 
alleen toegestaan in het kader van specifiek klinisch onderzoek of, in uitzonderlijke gevallen 
en onder zeer nauwe restricties, in geval van onderzoek naar een nieuwe 
behandelingsmethode door een arts.

Daarnaast vraagt Mevrouw Della Croce di Dojola aandacht voor de kwestie van 
markttoegangsbeperkingen voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. In 
artikel 152 van het EG-Verdrag is bepaald dat communautair optreden op het gebied van de 
volksgezondheid in overeenstemming moet zijn met de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten inzake de organisatie en levering van gezondheidsdiensten en medische verzorging. 
Derhalve zullen de nationale bevoegde instanties van de afzonderlijke lidstaten gewoonlijk als 
eerste een besluit nemen over het uitschrijven van recepten, het gebruik van en de 
behandeling met geneesmiddelen op recept door artsen, alsmede over de prijsstelling en de 
vergoeding van dergelijke geneesmiddelen.


