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Suġġett: Petizzjoni 0075/2013, imressqa minn Nutan Sampat, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar ir-regolament il-ġdid dwar il-prodotti mediċinali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-proposta dwar il-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem (COM(2012)369) ser tnaqqas wisq ir-rekwiżiti li 
jirregolaw il-provi kliniċi fuq il-prodotti mediċinali. Huwa jemmen li l-proposta ġiet imfassla 
biss għall-benefiċċju tal-industrija farmaċewtika. B’hekk, il-kumitat tal-etika indipendenti 
mhux ser ikollu aktar rwol fil-provi kliniċi. Ir-riżultat ser ikun li l-mekkaniżmi ta’ protezzjoni 
fil-provi ser ikunu iktar baxxi għal bnedmin milli għall-annimali. Il-petizzjonant isostni wkoll 
li l-Istati Membri ‘kritiċi’ jistgħu jiġu evitati waqt il-provi. Il-petizzjonant qed jipprotesta 
kontra l-proposta l-ġdida.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Fit-18 ta’ Frar 2013 il-petizzjonant kiteb posta elettronika lill-President tal-Parlament 
Ewropew, li kienet tinkludi t-test li ġej: “Għażiż President tal-Parlament Ewropew is-Sur 
Schulz, bħala fiżiku Ġermaniż fil-qasam mediku, nixtieq nipprotesta kontra dan il-proġett li
ġej: http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-
an-menschen-erleichtern-1.1602508”. Din il-link tirreferi għal artiklu ppubblikat fl-istess 
ġurnata mill-gazzetta Ġermaniża “Süddeutsche Zeitung” li allegat li l-“UE tixtieq tiffaċilita l-
provi tal-mediċina fuq il-bnedmin sabiex tippromwovi l-industrija medika". L-artiklu kien 
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mehmuż mal-posta elettronika tal-petizzjonant.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

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

Il-petizzjonant qed jipprotesta kontra l-proposta għal reviżjoni tal-Kummissjoni abbażi ta’ 
artiklu tal-gazzetta li l-kontenut tiegħu ġie kkonfutat mis-servizzi tal-Kummissjoni li, fid-19 
ta’ Frar 2013, bagħtu ittra ta’ konfutazzjoni lill-Editur ta’ "Süddeutsche Zeitung” bit-test li 
ġej:

“B’referenza għall-artiklu “L-UE tixtieq tiffaċilita l-provi fuq il-bnedmin” fuq il-faċċata ta’ 
quddiem tal-ħarġa tagħkom tal-bieraħ, nixtieqkom tippubblikaw l-ittra li ġejja:

Għall-kuntrarju ta’ rapporti riċenti fil-midja Ġermaniża, il-Kummissjoni Ewropea mhijiex 
tippjana li tnaqqas l-ostakoli għal provi kliniċi tal-mediċina fuq il-bnedmin.

L-oppost huwa l-każ. L-abbozz ta’ regolament jipprovdi reviżjoni indipendenti komprensiva 
obbligatorja tal-istudju kliniku sħiħ. Hija f’idejn kull Stat Membru biex jistabbilixxi min 
iwettaq din il-verifika fi ħdan Stat Membru (awtorità nazzjonali jew kumitat ta’ etika). 
Prerekwiżit wieħed huwa li l-verifika hija mwettqa taħt indipendenza totali u permezz tal-
kompetenza neċessarja, u fi kwalunkwe każ dejjem għandu jkun involut kumitat ta' etika fir-
reviżjoni.

B’dan l-abbozz ta’ regolament, il-Kummissjoni Ewropea trid iżżid il-protezzjoni tal-pazjenti li 
jipparteċipaw fi provi kliniċi:

Dawk involuti fl-awtorizzazzjoni ta’ prova klinika prospettiva għandhom ikunu indipendenti 
wkoll miċ-ċentru ta' riċerka parteċipanti. Huwa possibbli, pereżempju, li tabib li qiegħed 
jaħdem f’kumitat ta' etika, jiddeċiedi dwar prova klinika li tinvolvi lill-kollegi jew lill-
imgħallmin tiegħu.

Il-proposta ġiet milqugħa fl-Ewropa mir-riċerkaturi, tobba u pazjenti. Dawn hu partikolarment 
veru fir-rigward tal-hekk imsejħa provi kliniċi ‘mhux kummerċjali': dawn huma studji li 
mhumiex imwettqa mill-industrija farmaċewtika, iżda minn istituzzjonijiet pubbliċi u ta' 
riċerka akkademika. Ir-regolament se jnaqqas il-burokrazija mhux meħtieġa u b’hekk jiżgura 
li l-Ewropa tibqa’ post attraenti għal tali provi kliniċi. Għalhekk ir-riċerkarturi m’għadx 
għandhom għalfejn jissottomettu lil aġenziji u pajjiżi differenti, b'mod separat u ripetut, 
informazzjoni fil-biċċa l-kbira identika dwar prova klinika.

Speċjalment għal pazjenti li jsofru minn marda serja jew rari, il-provi kliniċi spiss huma l-
unika triq għal trattamenti li jsalvaw il-ħajja.

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tippreserva l-istandards attwali għoljin dwar is-sigurtà 
tal-pazjent u s-serjetà u l-affidabilità tad-dejta mill-provi kliniċi. Apparti, din issaħħaħ 

                                               
1 ĠU L 121, 1.5.2001, p. 34.
2 COM(2012) 369 finali 2012/0192 (COD)
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konsiderevolment it-trasparenza tal-provi kliniċi - kemm fir-rigward tal-implimentazzjoni kif 
ukoll tar-riżultati. Id-database futura tal-UE dwar provi kliniċi ġeneralment se tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku.

Il-proċess leġiżlattiv għar-regolament il-ġdid kien trasparenti għal kollox. Qabel ma ġiet 
adottata l-Proposta, f'perjodu ta' ħames snin il-Kummissjoni Ewropea wettqet diversi 
konsultazzjonijiet pubbliċi ma' partijiet interessati, organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet mill-
Istati Membri kollha.

F’Lulju tal-2012, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-proposta għar-Regolament u minn 
dakinhar ippreżentata pubblikament b’mod ripetut.”

Konklużjoni

Il-petizzjonant qed jipprotesta kontra l-proposta tal-Kummissjoni abbażi ta’ artiklu tal-
gazzetta li l-kontenut tiegħu ġie kkonfutat mis-servizzi tal-Kummissjoni. Il-proposta li 
kontriha qiegħed jipprotesta l-petizzjonant bħalissa qiegħda tiġi diskussa mil-leġiżlaturi fi 
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

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


