
CM\814523EL.doc PE441.128v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.4.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1647/2009, της Anne McMahon Price, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη παροχή επιδοτήσεων από τις ιρλανδικές αρχές για φάρμακα για τη 
θεραπεία της σπάνιας ασθένειας του αίματος παροξυσμική νυχτερινή 
αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εξηγεί ότι πάσχει από τη σπάνια ασθένεια του αίματος παροξυσμική 
νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ) και ότι για τη θεραπεία αυτής χρησιμοποιείται το 
φάρμακο εκουλιζουμάμπη. Επισημαίνει ότι, καθώς το φάρμακο δεν δικαιούται επιδότηση 
στην Ιρλανδία, η ίδια δεν έχει πρόσβαση στην ίδια μεταχείριση όπως οι ασθενείς σε άλλα 
κράτη μέλη και παραπέμπει εν προκειμένω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ορφανά φάρμακα, που θεωρεί ότι δεν 
έχει ενσωματωθεί ορθώς στην ιρλανδική νομοθεσία. Καλεί, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι υγειονομικές αρχές της Ιρλανδίας θα εφαρμόσουν άμεσα 
τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ασθενείς που πάσχουν από ΠΝΑ στην 
Ιρλανδία θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο εν λόγω φάρμακο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η εκουλιζουμάμπη (εμπορική ονομασία Soliris) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο 
δεσμεύεται στην πρωτεΐνη C5 του συμπληρώματος. Το αντίσωμα αυτό εμποδίζει τη 
διάσπαση της C5 και αναστέλλει τη διαδικασία καταστροφής των κυττάρων από το 
συμπλήρωμα. Η εκουλιζουμάμπη είναι ένα προϊόν της Alexion Pharmaceuticals και έχει 
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αποδειχθεί αποτελεσματική στη θεραπεία της παροξυσμικής νυχτερινής αιμοσφαιρινουρίας 
(PNH).

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 141/2000 για τα ορφανά φάρμακα, έπειτα από θετική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής για τα ορφανά φάρμακα (COMP), η Επιτροπή ενέκρινε στις 17 
Οκτωβρίου 2003 μια απόφαση για τον χαρακτηρισμό της εκουλιζουμάμπης ως ορφανού 
φαρμάκου για τη θεραπεία της PNH. Τον Ιούνιο του 2007 η Επιτροπή, κατόπιν θετικής 
επιστημονικής αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, χορήγησε στο Soliris
άδεια κυκλοφορίας ως ορφανό φάρμακο με την ίδια θεραπευτική ένδειξη: θεραπεία ασθενών 
που πάσχουν από PNH. Οι κοινοτικές άδειες κυκλοφορίας ισχύουν σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν διατίθεται αυτομάτως στις αγορές των 
κρατών μελών.

Δυνάμει του άρθρου 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η 
δράση της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο 
παραμικρό οι αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή 
των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης. Είναι ευθύνη κάθε κράτους 
μέλους να διασφαλίζει στους πολίτες του κατάλληλη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
υγειονομική περίθαλψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές αρχές είναι ελεύθερες να καθορίσουν τις τιμές των 
φαρμακευτικών προϊόντων και να ορίσουν τις φαρμακευτικές αγωγές που επιθυμούν να 
επιδοτήσουν βάσει του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας τους, δεδομένου ότι οι 
αποφάσεις τους λαμβάνονται σε καθεστώς διαφάνειας σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία1. Τούτο σημαίνει ότι το κόστος συγκεκριμένων φαρμάκων μπορεί να επιστρέφεται 
σε ορισμένα κράτη μέλη, σε άλλα όμως όχι, ανάλογα με τους εθνικούς στόχους που αφορούν 
τη δημόσια υγεία, την ανάλυση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και άλλους 
παράγοντες.

Η Επιτροπή επισημαίνει συνεπώς ότι στο προϊόν το οποίο αναφέρει η αναφέρουσα έχει 
χορηγηθεί καθεστώς ορφανού φαρμάκου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 141/2000 
και έχει λάβει κοινοτική άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Η 
αναφορά δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι οι ιρλανδικές αρχές 
ενήργησαν κατά παράβαση της υποχρέωσής τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 141/2000. Η απόφαση επιδότησης φαρμακευτικών αγωγών εναπόκειται στα κράτη 
μέλη.

                                               
1 Βλ. ειδικότερα οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων
που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των 
στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών
συστημάτων υγείας (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 8)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-
1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


