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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1086/2003, ippreżentata minn Sabine Hancl, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar pazjenti dijabetiċi li jeħtieġu insulina tal-annimali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li tbati bid-dijabete, turi li, f’dawn l-aħħar 20 sena, l-inġinerija ġenetika tal-
insulina fil-biċċa l-kbira tagħha ħadet post l-insulina tal-annimali fis-suq. Madankollu, ħafna 
pazjenti dijabetiċi jeħtieġu l-insulina tal-annimali minħabba l-effetti sekondarji serji li jista’ 
jkollha l-inġinerija ġenetika tal-insulina. L-insulina tal-annimali hija magħmula fir-Renju Unit 
u fl-Iżvizzera, fatt li ħafna tobba mhumiex konxji tiegħu. Kumpanija Ġermaniża fittxet l-
awtorizzazzjoni biex terġa’ tibda din il-produzzjoni. Il-petizzjonanta titlob li tittieħed azzjoni 
biex tiżgura li l-insulina tal-annimali tkun disponibbli mal-Ewropa kollha.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta' April 2004. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Frar 2005

Minħabba restrizzjonijiet ta’ sussidjarjetà skont l-Artikolu 152 tat-Trattat, it-talba tal-
petizzjonanta biex il-Kummissjoni tieħu azzjoni ħalli tiżgura li l-formulazzjonijiet tal-insulina 
li joriġinaw mill-annimali jibqgħu disponibbli fl-Unjoni Ewropea għat-trattament tad-dijabete 
li jiddependi mill-insulina (dijabete tat-tip mellitus) ma tistax tintlaqa’. Skont l-Artikolu 152 
tat-Trattat, kull tip ta' għoti ta’ kura tas-saħħa jaqa’ taħt ir-responsabilità tal-Istati Membri. 
Dan jinkludi wkoll id-dispożizzjonijiet nazzjonali għad-disponibilità tal-formulazzjonijiet tal-
insulina li joriġinaw mill-annimali flimkien mal-formulazzjonijiet dominanti ta’ inġinerija 
ġenetika tal-insulina umana għal trattament individwali.    

Adlib Express Watermark



PE353.687REV 2/3 CM\771264MT.doc

MT

L-effetti sekondarji li jista’ jkollha l-inġenerija ġenetika tal-insulina kif deskritta fil-petizzjoni 
ma japplikawx biss għall-formulazzjonijiet preżenti tal-inġenerija ġenetika tal-insulina u saru 
magħrufa ħafna minħabba li fil-passat l-insulina li toriġina mill-annimali ġiet introdotta fit-
trattament tad-dijabete tat-tip mellitus. Dawn l-effetti sekondarji huma meqjusa fl-
awtorizzazzjoni ċentrali Ewropea ta’ kull formulazzjoni proprjetarja tal-insulina, li bħalissa 
tinsab fis-suq.   

L-għan ewlieni tal-leġiżlazzjoni Ewropea li tirregola l-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-użu 
tal-prodotti mediċinali huwa li tissalvagwardja s-saħħa pubblika. F’dan ir-rigward, l-
evalwazzjoni xjentifika u l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-insulina, li żviluppaw 
permezz tat-teknoloġija ta’ rikombinazzjoni tad-DNA, iridu jkunu konformi mal-istess 
standards ta’ tipi oħra ta’ prodotti mediċinali. B’mod iktar speċifiku, l-informazzjoni personali 
u d-dokumenti li jakkumpanjaw l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandhom juru li r-riskji potenzjali huma akbar mill-effikaċja terapewtika tal-prodott 
imsemmi.   

Fil-Komunità, l-ebda prodott mediċinali ma jista’ jitqiegħed fis-suq ta’ Stat Membru jekk ma 
tkunx inħarġet awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq mill-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat 
Membru (skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/83/KE), jew jekk ma tkunx ingħatat 
awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni skont ir-Regolament (KEE) Nru. 2309/93. Għalhekk, l-
għoti ta’ awtorizzazzjonijiet ġodda għat-tqegħid fis-suq tal-insulini li ġejjin mill-annimali, li l-
applikazzjonijiet tagħhom huma sottomessi fl-Istati Membri, jaqa’ taħt ir-responsabilità tal-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009

Il-petizzjoni ntbagħtet għall-ewwel darba fl-2003. Il-petizzjonanta, li tbati bid-dijabete, turi li, 
f’dawn l-aħħar 20 sena, l-inġinerija ġenetika tal-insulina fil-biċċa l-kbira tagħha ħadet post l-
insulina tal-annimali fis-suq. Madankollu, ħafna pazjenti dijabetiċi jeħtieġu l-insulina tal-
annimali minħabba l-effetti sekondarji serji li jista’ jkollha l-inġinerija ġenetika tal-insulina.
Il-petizzjonanta titlob li tittieħed azzjoni biex tiżgura li l-insulina tal-annimali tkun disponibbli 
fl-Ewropa.  
Fl-2006, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-PE reġa’ fetaħ il-petizzjoni, għax ġiet provduta 
informazzjoni ġdida. Fl-informazzjoni supplimentari dwar l-effetti sekondarji tal-inġenerija 
ġenetika tal-insulina, li l-petizzjonanta ssottomettiet fid-29 ta' Frar 2006, hi ttenni l-ewwel 
talba tagħha, li tinsab fil-petizzjoni msemmija hawn fuq 1086/2003, fejn titlob aċċess għal 
insulina li ġejja mill-annimali fl-Unjoni Ewropea.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Kif stabbilit fir-risposta oriġinali tal-Kummissjoni (2004), l-ebda prodott mediċinali ma jista’ 
jitqiegħed fis-suq f’xi Stat Membru jekk ma tkunx inħarġet awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq mill-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru (skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2001/83/KE), jew jekk ma tkunx ingħatat awtorizzazzjoni mill-Kummissjoni skont 
ir-Regolament (KE) Nru. 726/2004 (dak li qabel kien ir-Regolament (KEE) Nru 2309/93).  

L-Istati Membri (jew, fl-interess tal-pazjenti, skont l-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) 
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Nru. 726/2004, anki l-Kummissjoni Ewropea) jistgħu joħorġu awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq tal-insulina li ġejja mill-annimali – madankollu dan jista’ jseħħ biss jekk ir-rikorrent 
jissottometti applikazzjoni għal tali awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-prodott.     

Madankollu, biex il-ħtieġa għal mediċini adattati tkun tista’ tiġi indirizzata, hemm diversi 
dispożizzjonijiet fil-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar il-farmaċewtika, li jippermettu li l-Istati 
Membri jqiegħdu l-prodotti fis-suq anki meta ma jkunx hemm l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq.     

L-Istati Membri jistgħu jippermettu li l-pazjenti jakkwistaw prodott mediċinali li mhux 
awtorizzat fit-territorju tagħhom f’sitwazzjoni ta’ użu bona fide (l-Artikolu 5(1) tad-Direttiva 
2001/83/KE). Għal prodott mediċinali awtorizzat fi Stat Membru ieħor u għal raġunijiet 
ġustifikati tas-saħħa pubblika, l-Istat Membru jista’ wkoll jawtorizza it-tqegħid fis-suq tal-
prodott imsemmi (l-Artikolu126 a tad-Direttiva 2001/83/KE).

Skont l-informazzjoni tal-Kummissjoni, l-uniċi postijiet fl-UE fejn l-insulina bbażata fuq l-
annimali hija awtorizzata bħalissa huma r-Renju Unit (produttur Wockhardt UK Limited) u l-
Polonja (Polfa Tarchomin).

Konklużjoni

Bħalissa, l-insulina li ġejja mill-annimali hija awtorizzata f’żewġ Stati Membri skont l-
informazzjoni li ngħatat lill-Kummissjoni. Jekk dan il-prodott huwa meħtieġ biex jikkura 
pazjenti fi Stati Membri oħra, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu joqogħdu fuq il-mekkaniżmi 
previsti fil-leġiżlazzjoni biex jagħmluhom disponibbli.
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