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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1812/2012, imressqa minn H.M., ta’ ċittadinanza Brittanika, dwar 
it-titjib tal-farmakoviġilanza fil-provi kliniċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa rappreżentat mill-QC Counsel u jqajjem kwistjonijiet relatati mal-
prodotti farmaċewtiċi għall-konsum mill-bniedem. B’mod partikolari qed iqajjem 
kwistjonijiet li għandhom bżonn jiġu indirizzati fil-leġiżlazzjoni dwar il-mediċina fl-UE: 1. 
In-nuqqas ta’ obbligu tal-investigaturi li jirrappurtaw lill-awtorità kompetenti suspetti ta’ 
effetti avversi qabel kwalunkwe awtorizzazzjoni tal-mediċina inkwistjoni; 2. L-ebda obbligu 
għall-investigaturi li jirrappurtaw dikjarazzjonijiet foloz li saru fir-rigward ta’ mediċina 
awtorizzata jew li għaliha ġiet applikata l-awtorizzazzjoni; 3. Skont il-liġi tal-UE l-Istati 
Membri mhumiex meħtieġa li japplikaw sanzjonijiet għal nuqqas ta’ żvelar ta’ effetti 
kuntrarji; 4. M’hemm l-ebda rekwiżit biex l-isponsor jippubblika l-metodu u r-riżultati 
dettaljati tal-provi. 5. L-isponsors huma infurmati li huma “għandhom” b’mod kontinwu jiżnu 
l-benefiċċji u r-riskji mistennija tal-provi kliniċi. Minħabba r-riskji għas-saħħa, jekk dawn ma 
jagħmlux hekk, din għandha tkun obbligu bil-miktub, jiġifieri, “L-isponsor għandu b’mod 
kontinwu jiżen ...” Huwa jitlob lill-PE biex jaġixxi fuq il-5 aspetti identifikati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

Id-Direttiva 2001/20/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li jirrelataw għall-implimentazzjoni ta’ prattika korretta ta’ 
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klinika fit-twettiq ta’ provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem1 bħalissa 
qiegħda tiġi riveduta fi proċedura leġiżlattiva ordinarja2. 

Il-provi kliniċi huma pass vitali lejn l-iżvilupp ta’ mediċini ġodda u sikuri u għal titjib fit-
trattamenti mediċinali. Hemm il-ħtieġa li dawn jiġu awtorizzati qabel il-bidu tagħhom u li 
jitwettqu f’ambjent ikkontrollat ferm. Ir-responsabbiltajiet għat-twettiq u l-ġestjoni ta’ provi 
kliniċi huma pprovduti fil-leġiżlazzjoni.
Id-Direttiva 2001/20/KE tipprovdi li l-isponsor huwa responsabbli għat-twettiq ta’ prova 
klinika. Għal din ir-raġuni, f'konformità mal-linji gwida internazzjonali3, id-Direttiva 
tistabbilixxi l-obbligu għall-isponsor li jiġġestixxi r-rappurtar tas-sikurezza lill-awtoritajiet 
kompetenti. Hija r-responsabbiltà tal-isponsor li jirrapporta reazzjonijiet avversi u 
avvenimenti avversi li jistgħu jkunu assoċjati ma’ provi kliniċi lill-awtoritajiet kompetenti. 
Ir-regoli dwar il-farmakoviġilanza pprovduti fid-Direttiva 2001/83/KE4 u r-Regolament (KE) 
Nru 726/20045 minflok, japplikaw wara li tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-suq 
ta’ prodott mediċinali għall-bniedem. Wara awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-suq, huwa 
importanti li l-pazjenti, it-tobba, l-ispiżjara u kull professjonist tas-saħħa ieħor ikollhom il-
possibbiltà li jirrapportaw reazzjonijiet avversi serji lill-awtoritajiet kompetenti, peress li 
inkella tintilef informazzjoni ta’ valur. Dan huwa wkoll għaliex illum il-fuljetti fil-pakketti 
jkun fihom dikjarazzjoni li tħeġġeġ lill-pazjenti jirrappurtaw kull reazzjoni avversa. 

Id-definizzjoni ta’ ġrajja avversa fil-kuntest ta’ prova klinika hija pprovduta fl-Artikolu 2(m) 
tad-Direttiva 2001/20/KE:  “kull ġrajja medika mhux mistennija f'pazjent jew suġġett ta’ 
prova klinika li jiġi amministrat lilu prodott mediċinali u li mhux neċessarjament ikollha 
relazzjoni kawżali ma’ din il-kura”. Kull reazzjoni avversa hija ġrajja avversa li għaliha tkun 
ġiet determinata relazzjoni kawżali mal-prodott mediċinali amministrat kif provdut fl-
Artikolu 2(n): “kull reazzjoni mhux mistennija jew mhux intenzjonata għall-prodott 
mediċinali ta’ investigazzjoni relatat ma’ xi doża amministrata”.
Dawn iż-żewġ kategoriji huma differenti u m’għandhomx jitħalltu. 

Il-paragrafu 59 tal-linji gwida6 imħejji f’konformità mal-Artikolu 18 tad-Direttiva, jindika li 
kull nuqqas ta’ qbil bejn l-isponsor u l-investigaturi dwar il-klassifikazzjoni ta’ ġrajja avversa 
għandu jiġi rreġistrat. Barra minn hekk, kif ipprovdut fl-Artikolu 19 tad-
Direttiva 2001/20/KE, ir-regoli tad-Direttiva huma mingħajr preġudizzju għal kull 
responsabbiltà ċivili u kriminali tal-isponsor u l-investigatur. Konsegwentement l-investigatur 
fi kwalunkwe mument għandu l-possibbiltà li jinforma lill-awtoritajiet kompetenti dwar 
kwalunkwe aġir ħażin fil-ġestjoni tal-provi li jkun jaf bihom. Ir-responsabbiltà għall-
istabbiliment ta’ regoli dwar ir-responsabbiltà ċivili u penali tibqa’ f’idejn l-Istati Membri. 

                                               
1 ĠU L 121, 1.5.2001, p. 34

2 COM(2012) 369 finali 2012/0192 (COD)

3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf

4 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1.

5 ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1.
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Il-provi kliniċi kollha fl-Ewropa huma soġġetti għal awtorizzazzjoni minn qabel u l-protokoll 
tal-prova għandu jiġi ppreżentat għal valutazzjoni u approvazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom il-possibbiltà li jispezzjonaw sponsor jew sit ta’ prova klinika fi 
kwalunkwe mument u jkollhom aċċess għad-dokumenti kollha tal-prova klinika. Ir-riżultati 
ta’ provi kliniċi marbuta mal-iżvilupp ta’ prodotti mediċinali huma ppreżentati fil-qafas ta’ 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-suq u huma konsegwentement ivvalutati u 
eżaminati mill-awtoritajiet responsabbli. Dwar il-pubblikazzjoni ta’ riżultati ta’ provi kliniċi, 
il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal Regolament dwar il-provi kliniċi (COM(2012) 369 
finali 2012/0192 (COD)) tipprovdi għal aktar trasparenza fir-rigward kemm tad-dokumenti 
ppreżentati bil-għan li tinkiseb l-awtorizzazzjoni biex titwettaq prova klinika kif ukoll tar-
riżultati ta’ prova klinika. 

Dwar l-użu ta’ “għandu” fil-linji gwida tal-Kummissjoni, dan huwa ddettat min-natura tad-
dokumenti. Il-linji gwida huma strumenti mhux obbligatorji. 

L-obbligu li jitwieżnu permanentement il-benefiċċju u r-riskju ta’ prova klinika antiċipati 
huwa pprovdut fl-Artikolu 3.2(a) tad-Direttiva 2001/20/KE.

Konklużjoni

Ir-regoli għar-rappurtar tas-sikurezza fil-kuntest ta’ prova klinika huma pprovduti fid-
Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 u fil-linji gwida 
ddettaljati mħejjija mill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 18 tad-Direttiva msemmija 
hawn fuq. Ir-reviżjoni ta’ dawn ir-regoli, inklużi dawk dwar ir-rappurtar tas-sikurezza, 
bħalissa qiegħda tiġi diskussa mil-leġiżlaturi fi proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Għaldaqstant, mhux possibbli għall-Kummissjoni li tintervjeni favur il-petizzjonant.


