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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0095/2005 aparţinând d-nei C. Maria Della Croce di Dojola (Italia) asupra 
comercializării în Uniunea Europeană a medicamentelor împotriva cancerului folosite 
în mod curent în Elveţia şi Statele Unite ale Americii.

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită ca un medicament special, care poate fi obţinut în prezent în Statele Unite 
şi în Elveţia, unde este extrem de scump pentru cetăţenii Uniunii Europene, să fie făcut 
disponibil şi pe piaţa internă a Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 30 iunie 2005. Informaţii cerute din partea Comisiei conform 
Regulamentului 192 alineatul (4). 

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 25 ianuarie 2007.

D-na Della Croce di Dojola ridică o problemă importantă în legătură cu absenţa 
disponibilităţii şi costurile ridicate al medicamentelor în Comunitatea Europeană.

D-na Della Croce di Dojola face referire la produsul medicamentos Avastin (substanţa activă 
bevacizumab) care este autorizat în SUA şi Elveţia.

Avastin este de asemenea autorizat pentru comercializare în Uniunea Europeană în baza unei 
Decizii a Comisiei Europene din data de 12 ianuarie 2005 pentru tratamentele iniţiale ale 
pacienţilor cu carcinom metastatic al colonului sau rectului. Autorizarea de comercializare 
pentru Avastin este valabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene. Acest produs 
medicamentos este comercializat în toate statele membre ale UE. Cu toate acestea, în unele 
ţări, rambursarea poate fi încă în aşteptare.

Autorizarea asigură utilizarea acestuia în combinaţie cu acid folinic/floruracil 5 intravenos sau 
irinotecan/acid folinic/floruracil 5 intravenos. În UE, autorizarea nu include încă tratarea 
tuturor formelor de cancer renal. Astfel, tratamentul pentru cancer renal poate fi administrat 
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doar în baza unui studiu clinic specific sau dacă, în condiţii foarte limitate la doar câteva 
cazuri individuale, un medic poate testa un nou tratament.

În plus, d-na Della Croce di Dojola ridică problema restricţiilor privind accesul pe piaţă a 
medicamentelor pe bază de reţetă. Articolul 152 din Tratat stipulează că acţiunea comunitară 
în domeniul sănătăţii publice respectă pe deplin responsabilităţile statelor membre pentru 
organizarea şi furnizarea serviciilor de sănătate şi îngrijirii medicale. Astfel, registrul de reţete 
şi folosirea de către medici a medicamentelor şi a tratamentelor prescrise, precum şi preţul 
acestora şi rambursarea, solicită de obicei decizii anterioare din partea autorităţilor naţionale 
competente din fiecare stat membru.


