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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1647/2009, ingediend door Anne McMahon Price (Ierse 
nationaliteit), over het verzuim van de Ierse overheid om geneesmiddelen te 
vergoeden voor de behandeling van de zeldzame bloedziekte paroxysmale 
nachtelijke hemoglobinurie (PNH)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster legt uit dat zij lijdt aan de zeldzame bloedziekte paroxysmale nachtelijke 
hemoglobinurie (PNH) en dat bij de behandeling van deze ziekte het geneesmiddel 
"Eculizumab" wordt gebruikt. Indienster wijst erop dat zij geen recht heeft op vergoeding van 
dit geneesmiddel en daardoor in Ierland geen toegang heeft tot dezelfde gekwalificeerde 
behandeling als patiënten in de andere EU-lidstaten. Zij verwijst in dit verband ook naar 
Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
weesgeneesmiddelen en stelt dat deze verordening niet correct is omgezet in Ierse wetgeving. 
Indienster verzoekt derhalve het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat de Ierse 
volksgezondheidsautoriteiten onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen treffen om te 
waarborgen dat het geneesmiddel in kwestie gratis verkrijgbaar wordt voor PNH-patiënten in 
Ierland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Eculizumab (handelsnaam Soliris) is een monoklonaal antilichaam gericht tegen 
complementeiwit C5. Door dit antilichaam wordt splitsing van C5 tegengegaan en het proces 
van complement gemedieerde celvernietiging stopgezet. Eculizumab is een product van 
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Alexion Pharmaceuticals en is werkzaam gebleken bij de behandeling van paroxysmale 
nachtelijke hemoglobinurie (PNH).

In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen en ingevolge een positief oordeel 
van het Comité voor weesgeneesmiddelen, heeft de Commissie op 17 oktober 2003 een 
besluit aangenomen waarin Eculizumab als weesgeneesmiddel wordt aangewezen voor de 
behandeling van PNH. Ingevolge een positieve wetenschappelijke beoordeling door het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA), verleende de Commissie in juni 2007 een 
vergunning voor het in de handel brengen van Soliris als weesgeneesmiddel voor dezelfde 
geneeskundige indicatie: behandeling van patiënten met PNH. Een communautaire 
vergunning voor het in de handel brengen is in de hele Gemeenschap geldig. Dit betekent 
echter niet dat het product automatisch op de markt wordt gebracht in de lidstaten. 

Krachtens artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU), moet de Gemeenschap bij haar optreden op het gebied van volksgezondheid de 
bevoegdheden van de lidstaten volledig respecteren voor wat betreft de organisatie en 
levering van gezondheidsdiensten en medische zorg. Elke lidstaat is zelf verantwoordelijk 
voor adequate toegankelijkheid tot gezondheidszorg op hoog niveau voor haar ingezetenen.

De overheidsinstanties van de lidstaten zijn binnen dit kader vrij om hun 
geneesmiddelenprijzen te bepalen en die behandelingen aan te wijzen die binnen hun stelsel 
van sociale zekerheid voor vergoeding in aanmerking zouden moeten komen, vooropgesteld 
dat hun beslissingen op transparante wijze worden genomen en in overeenstemming zijn met 
het Gemeenschapsrecht1. Dit houdt in dat bepaalde geneesmiddelen in de ene lidstaat wel en 
in de andere lidstaat niet worden vergoed, afhankelijk van de nationaal gestelde doelen op het 
gebied van de volksgezondheid, kosteneffectiviteitanalyse en andere factoren.

De Commissie meldt dientengevolge dat aan het door indienster genoemde product de 
weesgeneesmiddelenstatus toegewezen is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 141/2000 en 
dat een in alle lidstaten geldige communautaire vergunning voor het in de handel brengen aan 
het product is toegekend. Het verzoekschrift bevat geen enkel element waaruit afgeleid kan 
worden dat de Ierse autoriteiten inbreuk hebben gemaakt op hun verplichting krachtens
Verordening (EG) nr. 141/2000. Het besluit om medische behandelingen te vergoeden ligt bij 
de lidstaten zelf. 

                                               
1 Zie in het bijzonder Richtlijn 89/105/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de doorzichtigheid 
van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming 
daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg (PB nr. 40 van 11.2.1989, blz. 8)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_nl.pdf


