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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1647/2009 af Anne McMahon Price, irsk statsborger, om de irske 
myndigheders manglende tilskud til lægemidler til behandling af den sjældne 
blodsygdom Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at hun lider af den sjældne blodsygdom Paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria (PNH), og at lægemidlet "Eculizumab" anvendes til behandlingen heraf.
Hun påpeger, at hun pga. manglende tilskudsberettigelse til det pågældende medikament i 
Irland ikke har adgang til den samme kvalificerede behandling som patienter i andre af EU's 
medlemsstater, og henviser i den forbindelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 141/2000 om lægemidler til sjældne sygdomme, som hun hævder ikke er blevet 
omsat korrekt i irsk lovgivning. Hun anmoder derfor Europa-Parlamentet om at sikre, at de 
irske sundhedsmyndigheder omgående iværksætter de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at sikre, at PNH-patienter i Irland får gratis adgang til det pågældende lægemiddel.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Eculizumab (handelsnavn Soliris) er et monoklonalt antistof rettet mod komplementproteinet 
C5. Dette antistof blokerer spaltningen af C5 og standser komplementsystemets ødelæggelse 
af celler. Eculizumab er et produkt fra Alexion Pharmaceuticals og har vist sig at være 
effektivt til behandling af Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH).
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I henhold til forordning nr. 141/2000 om lægemidler til sjældne sygdomme har 
Kommissionen, efter en positiv udtalelse fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme, 
den 17. oktober 2003 vedtaget en beslutning om udpegelse af Eculizumab som et lægemiddel 
til sjældne sygdomme til behandling af PNH. I juni 2007 udstedte Kommissionen, efter en 
positiv videnskabelig vurdering fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, en 
markedsføringstilladelse for Soliris som et lægemiddel til sjældne sygdomme ved samme 
terapeutiske indikation: behandling af patienter med PNH. En 
fællesskabsmarkedsføringstilladelse gælder i hele Fællesskabet. Dette betyder dog ikke, at 
produktet automatisk markedsføres i alle medlemsstater.

I henhold til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal 
Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet fuldt ud respektere medlemsstaternes 
kompetencer inden for organisering og levering af sundhedstjenesteydelser og medicinsk 
behandling. Det er de enkelte medlemsstaters ansvar at sikre passende adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet for sine borgere.

Inden for disse rammer kan de nationale myndigheder frit fastsætte priserne for lægemidler og 
udpege de behandlinger, som de ønsker at yde tilskud til gennem deres sociale sikringssystem, 
forudsat at afgørelserne træffes i åbenhed i overensstemmelse med fællesskabsretten1. Dette 
betyder, at specifik medicin måske refunderes i nogle medlemsstater, men ikke i andre, 
afhængigt af nationale folkesundhedsmål, analyser af omkostningseffektivitet samt andre 
faktorer.

Kommissionen bemærker således, at det af andrageren nævnte produkt har fået status af 
lægemiddel til behandling af sjældne lidelser under forordning (EF) nr. 141/2000 og har fået 
en fællesskabsmarkedsføringstilladelse, der gælder i alle medlemsstater. Der er ingen 
oplysninger i andragendet, der tyder på, at de irske myndigheder har handlet i strid med deres 
forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 141/2000. Beslutningen om at give tilskud til 
medicinsk behandling henhører under medlemsstaterne."

                                               
1 Se især direktiv 89/105/EØF af 21. december 1988 om gennemsigtighed af tiltag til regulering af 
prisbestemmelser for lægemidler til mennesker og disse lægemidlers inddragelse under de nationale 
sygesikringssystemer (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 8)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf.


