
CM\650247MT.doc PE 384.355v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.1.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0095/2005 minn C.Maria Della Croce di Dojola (Taljana), dwar id-dħul fis-
suq ta’ l-Unjoni Ewropea ta’ duwa kontra l-kankru li bħalissa tintuża fl-Iżvizzera u fl-
Istati Uniti 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni titlob li duwa partikulari, li sal-lum għadha tista’ tinkiseb fl-Istati 
Uniti u fl-Iżvizzera fejn hija għolja ż-żejjed għal nies mill-Unjoni Ewropea, tkun tinkiseb fis-
suq intern ta’ l-Unjoni Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ġunju 2005. Tagħrif mitlub mill-Kummissjoni taħt Regola 
192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Dik li ressqet il-petizzjoni qiegħda tqajjem kwistjoni importanti marbuta man-nuqqas ta’ 
disponibilità u mal-prezzijiet għoljin tal-prodotti mediċi fil-Komunità Ewropea.

Dik li ressqet il-petizzjoni qiegħda ssemmi l-prodott mediku Avastin (sustanza attiva 
bevacizumab) li huwa awtorizzat fl-Istati Uniti u fl-Iżvizzera.  

Avastin huwa wkoll awtorizzat li jinbiegħ fl-Unjoni Ewropea b’Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea li ġġib id-data tat-12 ta’ Jannar 2005 għat-trattament primarju tal-pazjenti li 
jkollhom il-karċinoma metastatika fil-kolon jew fir-rektum. L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid  
ta’ Avastin fis-suq hija valida għall-Istati Membri kollha ta’ l-Unjoni Ewropea. Dan il-prodott 
mediku jinbiegħ fl-istati Membri kollha ta’ l-UE. Iżda f’xi pajjiżi, ir-rinborż jaf ikun għadu 
pendenti. 

L-awtorizzazzjoni tieħu ħsieb ukoll l-użu tiegħu b’taħlita ma’ l-aċidu 5-fluorouracil/folinic 
jew aċidu/irinotecan 5-fluorouracil/folinic li jingħata direttament fil-vina. Fl-UE, l-
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awtorizzazzjoni għadha ma tinkludix kull forma ta’ kankru tal-kliewi. Minħabba f’hekk it-
trattament għall-kankru tal-kliewi seta’ jingħata biss taħt studju kliniku speċifiku jew fejn, 
f’ċirkustanzi limitati ħafna fi ftit każi individwali, tabib jista’ jfittex xi trattament ġdid.

Barra minn hekk, dik li ressqet il-petizzjoni qiegħeda tqajjem il-kwistjoni tar-restrizzjonijiet 
fuq id-dħul fis-suq ta’ mediċini bir-riċetta. L-Artikolu 152 tat-Trattat jistipula li l-għamil tal-
Komunità fil-qasam tas-saħħa pubblika għandu jirrispetta r-responsabilitajiet ta’ l-Istati 
Membri għat-tmexxija u t-twassil tas-servizzi tas-saħħa u tal-kura medika. Hekk l-elenkar 
għar-riċetti u l-użu ta’ mediċini u trattamenti mit-tobba kif ukoll l-iffissar tal-prezzijiet u r-
rimborżi s-soltu jeħtieġu deċiżjonijiet minn qabel meħudin mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali ta’ kull Stat Membru. 
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