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Ref.: Petiția nr. 1647/2009, adresată de Anne McMahon Price, de cetățenie irlandeză, 
privind neacordarea de către autoritățile irlandeze a subvențiilor pentru 
medicamente în cazul tratamentului hemoglobinuriei paroxistice nocturne (HPN), 
o boală rară de sânge

1. Rezumatul petiției

Petiționara explică faptul că suferă de hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN), o boală 
rară de sânge, și că medicamentul „Eculizumab” se administrează în acest caz. Petiționara 
subliniază faptul că, întrucât medicamentul nu este eligibil pentru subvenții în Irlanda, aceasta 
nu beneficiază de același tratament calificat precum pacienții din celelalte state membre ale 
Uniunii Europene și, în acest context, aceasta face referire la Regulamentul (CE) nr. 141/2000 
al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele medicamentoase orfane, despre 
care ea consideră că nu a fost transpus corect în legislația irlandeză. Prin urmare, petiționara 
solicită Parlamentului European să se asigure că autoritățile irlandeze din domeniul sănătății 
pun în mod neîntârziat în aplicare dispozițiile necesare pentru a garanta faptul că, în Irlanda, 
pacienții care suferă de HPN dobândesc acces gratuit la medicamentele respective.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Eculizumab (denumire comercială: Soliris) este un anticorp monoclonal dirijat împotriva 
proteinei complementare C5. Anticorpul blochează clivarea proteinei C5 și oprește procesul 
de distrugere celulară favorizat de proteina complementară. Eculizumab este produs de 
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Alexion Pharmaceuticals și s-a demonstrat că este eficient în tratarea hemoglobinuriei 
paroxistice nocturne (HPN).

În conformitate cu Regulamentul 141/2000 privind produsele medicamentoase orfane, ca 
urmare a unui aviz favorabil din partea Comitetului pentru medicamente orfane (COMP), 
Comisia a adoptat la 17 octombrie 2003 o decizie prin care Eculizumab este desemnat ca 
medicament orfan pentru tratarea HPN. În iunie 2007, în urma unei evaluări științifice 
pozitive realizate de Agenția Europeană pentru Medicamente, Comisia a acordat autorizația 
de comercializare pentru Soliris ca medicament orfan cu aceeași indicație terapeutică: tratarea 
pacienților care suferă de HPN. O autorizație de comercializare comunitară este valabilă pe 
întreg teritoriul Comunității. Totuși, aceasta nu înseamnă că produsul este plasat automat pe 
piețele din statele membre.

În conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
acțiunea Comunității în domeniul sănătății publice trebuie să respecte pe deplin competențele 
statelor membre cu privire la organizarea și prestarea serviciilor sanitare și a asistenței 
medicale. Este responsabilitatea fiecărui stat membru să asigure cetățenilor săi accesul 
adecvat la servicii sanitare de calitate.

În acest context, autoritățile naționale au libertatea de a stabili prețurile medicamentelor și de 
a decide cu privire la tratamentele pe care doresc să le subvenționeze conform sistemelor 
proprii de securitate socială, cu condiția ca deciziile să fie adoptate în mod transparent, în 
conformitate cu dreptul comunitar1. Aceasta înseamnă că anumite medicamente ar putea fi 
subvenționate în unele state membre, însă nu și în altele, în funcție de obiectivele sistemului 
național de sănătate publică, analiza rentabilității și alți factori.

În consecinţă, Comisia constată că, pentru produsul menționat de petiționară a fost acordat 
statutul de medicament orfan în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 141/2000 și acesta a 
primit autorizația de comercializare comunitară, care este valabilă în toate statele membre. 
Petiția nu conține niciun element care să indice faptul că autoritățile irlandeze au comis o 
încălcare a obligațiilor care le revin în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 141/2000. 
Decizia de a subvenționa tratamentele medicale aparține statelor membre.

                                               
1 A se vedea în special Directiva 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor
de reglementare a stabilirii prețurilor medicamentelor pentru uz uman și includerea acestora în sfera de aplicare a 
sistemului național
de asigurări de sănătate (OJ Nr. 40, 11.2.1989, p. 8)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


