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Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1647/2009, внесена от Anne McMahon Price, с ирландско 
гражданство, относно отказа на ирландските органи да предоставят 
субсидии за лекарства за лечение на рядкото заболяване на кръвта 
пароксизмална нощна хемоглобинурия (ПНХ)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията посочва, че страда от рядкото заболяване на кръвта 
пароксизмална нощна хемоглобинурия (ПНХ), за чието лечение се прилага лекарството 
Eculizumab. Тя изтъква, че, тъй като за лекарството не се отпуска субсидия в Ирландия, 
тя няма достъп до същото специализирано лечение като пациентите в други държави-
членки. Тя се позовава на Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на 
Съвета за лекарствените продукти сираци, който според нея не е бил правилно 
транспониран в ирландското законодателство. Затова тя призовава Европейския 
парламент да осигури незабавното прилагане от страна на ирландските здравни органи 
на необходимите мерки, които да гарантират, че страдащите от ПНХ пациенти в 
Ирландия имат свободен достъп до въпросното лекарство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Eculizumab (с търговско наименование Soliris) е моноклонално антитяло, 
взаимодействащо с комплементарния протеин C5. Това антитяло блокира разделянето 
на C5 и спира процеса на комплементо-зависимо разрушаване на клетките. Eculizumab
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е продукт на Alexion Pharmaceuticals, който е показал ефективност при лечението на 
пароксизмалната нощна хемоглобинурия (ПНХ).

Съгласно Регламент (ЕО) № 141/2000 за лекарствените продукти сираци, след издадено 
позитивно становище от Комитета за лекарствените продукти сираци (COMP), на 17 
октомври 2003 г. Комисията прие решение, съгласно което Eculizumab е определен като 
лекарствен продукт сирак за лечението на ПНХ. През юни 2007 г., след положителна
научна оценка, издадена от Европейската агенция по лекарствата, Комисията издаде 
разрешително за продажба за продукта Soliris като лекарствен продукт сирак за същите 
терапевтични цели: лечение на пациенти, страдащи от ПНХ. Разрешителното за 
продажба в Общността е валидно за цялата Общност. Това обаче не означава, че 
продуктът автоматично се предлага на пазарите на държавите-членки.

Съгласно член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 
действията на Съюза в областта на общественото здраве трябва да бъдат изцяло 
съобразени с отговорностите на държавите-членки по отношение на организирането и 
предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Отговорност на всяка държава-
членка е да гарантира на своите граждани подходящ достъп до висококачествено 
здравеопазване.

В тази рамка националните органи са свободни да определят цените на лекарствените 
продукти и да определят видовете лечение, които искат да субсидират съгласно своите 
системи за социална сигурност, стига решенията да бъдат вземани при условия на 
прозрачност в съответствие с правото на Общността1. Това означава, че в някои 
държави-членки определени лекарства могат да бъдат реимбурсирани, но в други – не, 
в зависимост от целите на националното обществено здравеопазване, анализа на 
ефективността спрямо разходите, както и от други фактори.

Комисията отбелязва, че продуктът, посочен от вносителя на петицията, е получил 
статут на лекарствен продукт сирак съгласно Регламент (EО) № 141/2000 и е получил 
разрешително за продажба, което е валидно за всички държави-членки. Петицията не 
съдържа информация, която предполага нарушение от страна на ирландските органи на 
техните задължения съгласно Регламент (EО) № 141/2000. Решенията, свързани със 
субсидиране на медицинското лечение, се взимат от държавите-членки.

                                               
1 Вж. по-конкретно Директива 89/105/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година относно прозрачността 
на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в 
обхвата на националните системи за здравно осигуряване (OВ N°40 от 11.2.1989 г., стр. 8).
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


