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Tárgy: Anne McMahon Price, ír állampolgár által benyújtott 1647/2009. számú petíció a 
paroxizmális nokturnális hemoglobinuria (PNH) ritka hematológiai betegség 
kezelésére szolgáló gyógyszereknek az ír hatóságok általi hiányzó támogatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy paroxizmális nokturnális hemoglobinuriában (PNH), egy 
ritka hematológiai betegségben szenved, és hogy a betegség kezelésére az „Eculizumab” nevű 
gyógyszert alkalmazzák. A petíció benyújtója rámutat, hogy az érintett gyógyszer 
tekintetében nem jogosult támogatásra, és emiatt Írországban nem kaphatja meg ugyanazt a 
minőségű kezelést, mint az Európai Unió más tagországaiban élő betegek. Ebben az 
összefüggésben hivatkozik a ritka betegségek gyógyszereiről szóló 141/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre, amelyet – a petíció benyújtójának állítása szerint – nem 
helyesen ültettek át az ír jogba. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlamentet annak 
biztosítására kéri, hogy az ír hatóságok haladéktalanul hozzák meg a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ír PNH-betegek Írországban ingyen jussanak 
hozzá az érintett gyógyszerhez.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

Az Eculizumab (kereskedelmi nevén Soliris) egy monoklonális antitest, amely a protein C5 
komplement fehérjét blokkolja. Ez az antitest megakadályozza a C5 fehérje hasadását, és így 
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meggátolja a komplement mediálta sejtdestrukciót. Az Eculizumab az Alexion 
Pharmaceuticals gyógyszeripari vállalat terméke, amelyről kimutatták, hogy hatékony a 
paroxizmális nokturnális hemoglobinuria (PNH) kezelésében.

A ritka betegségek gyógyszereiről szóló 141/2000/EK rendelettel összhangban, valamint a 
ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság (COMP) kedvező véleményét követően 
a Bizottság 2003. október 17-én határozatot fogadott el, amelyben az Eculizumabot a PNP 
kezelésére szolgáló, ritka betegségek gyógyszerévé minősítette. Az Európai 
Gyógyszerügynökség kedvező tudományos értékelését követően a Bizottság 2007 júniusában 
engedélyezte a Soliris ritka betegségek gyógyszereként történő forgalmazását ugyanazon a 
gyógyászati felhasználási területen, azaz a PNH-ban szenvedő betegek kezelésére. A 
közösségi forgalmazási engedély Unió-szerte érvényes. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy 
a termék automatikusan forgalomba kerül a tagállamok piacán.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 168. cikke értelmében a 
közegészségügy terén végrehajtott közösségi fellépésnek teljes mértékben tiszteletben kell 
tartania a tagállamoknak az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére 
és biztosítására vonatkozó hatáskörét. Az egyes tagállamok feladata, hogy polgárai számára 
megfelelő hozzáférést biztosítson a magas szintű egészségügyi ellátáshoz.

Ennek keretében a nemzeti hatóságok szabadon meghatározhatják az egyes gyógyszerek árát, 
és kijelölhetik azon kezeléseket, amelyeket szociális biztonsági rendszerük égisze alatt 
támogatni kívánnak, feltéve hogy határozataikat átlátható módon, a közösségi joggal 
összhangban hozzák meg1. Ez annyit jelent, hogy az egyes gyógyszerek árát bizonyos 
tagállamokban megtéríthetik, míg másokban nem, a nemzeti közegészségügyi célkitűzések, a 
költséghatékonysági elemzés és egyéb tényezők függvényében.

Következésképpen a Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtója által említett terméket a 
141/2000/EK rendelet értelmében ritka betegségek gyógyszerévé minősítették, valamint 
közösségi forgalmazási engedélyt is kapott, amely valamennyi tagállamban érvényes. A 
petíció nem tartalmaz olyan információt, amely alapján valószínűsíthető lenne, hogy az ír 
hatóságok eljárásuk során megsértették a 141/2000/EK rendelet értelmében fennálló 
kötelezettségeiket. Az orvosi kezelések támogatására vonatkozó döntés a tagállamok 
hatáskörét képezi.

                                               
1 Lásd mindenekelőtt az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó 
intézkedések átláthatóságáról szóló, 1988. december 21-i 89/105/EGK irányelvet
(HL L 40., 1989.2.11., 8. o.)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


