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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0095/2005 złożona przez C. Marię Della Croce di Dojolę (Włochy), w sprawie 
wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej lekarstwa przeciwko rakowi, które obecnie 
stosowane jest w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa do tego, aby określone lekarstwo, dostępne obecnie w Stanach 
Zjednoczonych i Szwajcarii, gdzie jest bardzo drogie dla obywateli Unii Europejskiej, zostało 
udostępnione również na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 czerwca 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

C. Maria Della Croce di Dojola porusza ważną kwestię związaną z brakiem dostępności i 
wysokimi kosztami lekarstw we Wspólnocie Europejskiej.

C. Maria Della Croce di Dojola odnosi się do produktu leczniczego Avastin (substancja 
aktywna bewacizumab), który jest dopuszczony do obrotu w USA i w Szwajcarii.

Avastin jest również dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej decyzją Komisji 
Europejskiej z dnia 12 stycznia 2005 r., wskazany jako leczenie pierwszego rzutu pacjentów z 
rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami. Zezwolenie na wprowadzenie do obrotu 
Avastinu obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Lek ten jest
sprzedawany we wszystkich państwach członkowskich UE. W niektórych krajach jednak 
kwestia zwrotu kosztów może nadal pozostawać nierozstrzygnięta.

Zezwolenie przewiduje jego użycie w skojarzeniu z podawanym dożylnie 5-
fluorouracylem/kwasem folinowym lub z podawanym dożylnie 5-fluorouracylem/kwasem 
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folinowym/irynotekanem. W obrębie UE zezwolenie nie obejmuje jeszcze leczenia 
jakiejkolwiek formy raka nerek. W związku z tym leczenie raka nerek mogłoby być 
prowadzone wyłącznie w ramach specyficznego badania klinicznego lub w przypadku, gdy w 
niezwykle rzadkich okolicznościach, w nielicznych pojedynczych przypadkach, lekarz 
wypróbowuje nowy rodzaj leczenia.

Ponadto C. Maria Della Croce di Dojola porusza kwestię ograniczeń w dostępie do rynku dla 
leków wydawanych na recepty. Artykuł 152 traktatu stanowi, że działania Wspólnoty w 
zakresie zdrowia publicznego w pełni uwzględniają odpowiedzialność państw członkowskich 
za organizację i świadczenie usług zdrowotnych i opieki medycznej. W związku z tym wykaz 
leków wydawanych na receptę oraz metod leczenia do przepisywania i wykorzystywania 
przez lekarzy, jak również ich ceny i refundacja wymaga zazwyczaj uprzedniej decyzji 
wydawanej przez odpowiednie władze w każdym państwie członkowskim.
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