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Komisja Petycji

22.4.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1647/2009, którą złożyła Anne McMahon Price (Irlandia) w sprawie 
nieprzekazywania przez władze irlandzkie dotacji na leki stosowane w leczeniu 
rzadkiej choroby krwi o nazwie napadowa nocna hemoglobinuria (NNH)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyjaśnia, że cierpi na rzadką chorobę krwi o nazwie napadowa nocna 
hemoglobinuria (NNH), w której leczeniu stosowany jest lek o nazwie Eculizumab. 
Składająca petycję zaznacza, że ponieważ lek ten nie kwalifikuje się do uzyskania dotacji 
w Irlandii, nie ma ona dostępu do takiego samego leczenia specjalistycznego jak pacjenci 
w innych państwach członkowskich, i odnosi się w związku z tym do rozporządzenia (WE) 
nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sierocych produktów leczniczych, 
które, jak twierdzi, nie zostało w poprawny sposób włączone do irlandzkiego prawodawstwa. 
Dlatego składająca petycję wzywa Parlament Europejski do zapewnienia natychmiastowego 
wdrożenia przez irlandzkie władze zdrowotne niezbędnych środków w celu zagwarantowania 
pacjentom w Irlandii cierpiącym na NNH bezpłatnego dostępu do rzeczonego leku.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lutego 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Eculizumab (nazwa handlowa Soliris) jest monoklonalnym przeciwciałem, którego działanie 
skierowane jest przeciwko białku C5 dopełniacza. Przeciwciało to blokuje rozkład C5 
i powstrzymuje proces zniszczenia komórek powodowany aktywacją dopełniacza. 
Eculizumab to produkt Alexion Pharmaceuticals. Okazał się on skuteczny w leczeniu 
napadowej nocnej hemoglobinurii (NNH).
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Zgodnie z rozporządzeniem nr 141/2000 w sprawie sierocych produktów leczniczych po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP)
Komisja przyjęła w dniu 17 października 2003 r. decyzję uznającą Eculizumab za sierocy 
produkt leczniczy wykorzystywany w leczeniu NNH. W czerwcu 2007 roku Komisja, po 
uzyskaniu pozytywnej oceny naukowej od Europejskiej Agencji ds. Leków, wydała 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Soliris jako sierocego produktu leczniczego z tym 
samym wskazaniem do stosowania: leczenie pacjentów z NNH. Wspólnotowe pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu jest ważne w całej Wspólnocie. Nie oznacza to jednak, że dany 
produkt jest automatycznie wprowadzany do obrotu w państwach członkowskich.

Zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) działania 
wspólnotowe w dziedzinie zdrowia publicznego są prowadzone przy pełnym poszanowaniu 
obowiązków państw członkowskich w zakresie organizacji i świadczenia usług zdrowotnych 
oraz opieki medycznej. To w gestii poszczególnych państw członkowskich leży zapewnienie 
obywatelom odpowiedniego dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

W tych ramach władze krajowe mogą swobodnie ustalać ceny produktów leczniczych 
i określać, które kuracje pragną dotować na mocy własnego systemu zabezpieczenia 
społecznego, pod warunkiem że ich decyzje podejmowane są w przejrzysty sposób, zgodnie 
z prawem wspólnotowym1. Oznacza to, że w zależności od krajowych celów w zakresie 
zdrowia publicznego, analizy kosztów i efektywności oraz innych czynników pewne leki 
mogą być objęte zwrotem kosztów w niektórych państwach członkowskich, a w innych nie.

Komisja odnotowuje zatem, że produktowi, o którym wspomina składająca petycję, nadano 
status produktu sierocego na mocy rozporządzenia (WE) nr 141/2000, otrzymał on też 
wspólnotowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, które jest ważne we wszystkich 
państwach członkowskich. Przedmiotowa petycja nie zawiera żadnych informacji, które 
sugerowałyby, że władze irlandzkie działają z naruszeniem zobowiązania wynikającego 
z rozporządzenia (WE) nr 141/2000. Decyzja o dotowaniu terapii leczniczych leży w gestii 
państw członkowskich.

                                               
1 Zobacz w szczególności: dyrektywa 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca przejrzystości środków 
regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich 
w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Dz.U. nr 40 z 11.2.1989, s. 8)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_pl.pdf.


