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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0957/2009, imressqa minn S.T., ta’ nazzjonalità Taljana, dwar il-
moviment ħieles tal-persuni fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ċittadina Taljana residenti fil-Ġermanja, tindika li l-mediċina preskritta lilha 
minn tabib Taljan mhix disponibbli fil-Ġermanja. Il-mediċina li hija disponibbli l-Ġermanja 
fiha l-istess ingredjenti attivi li madankollu, huma mħallta ma’ ingredjenti oħra differenti 
minn dawk li jinsabu fil-mediċina Taljana. Il-petizzjonanta ta’ sikwit tiffaċċja din il-problema, 
u tqis li hi theddida serja għall-moviment ħieles tal-persuni fl-Unjoni Ewropea.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE (Regolament (KE) Nru 726/2006 u Direttiva 2001/83/KE) il-
prodotti mediċinali jistgħu jiġu awtorizzati jew b’mod ċentrali permezz tad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni Ewropea jew inkella f’livell nazzjonali permezz tal-Istati Membri. L-
awtorizzazzjonijiet ċentrali għall-kummerċjalizzazzjoni huma validi madwar l-UE kollha. 
F’każ ta’ awtorizzazzjonijiet nazzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni, hemm bżonn ta’
awtorizzazzjoni f’kull Stat Membru fejn ikun hemm il-ħsieb li l-prodott jitqiegħed fis-suq. 
Hija l-kumpanija farmaċewtika li tagħżel f’liema Stat Membru tapplika għall-awtorizzazzjoni 
ta’ prodott mediċinali. 

Għalhekk, jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat fl-Italja permezz tal-proċedura nazzjonali,
ma jfissirx li dan l-istess prodott mediċinali jkun kiseb awtorizzazzjoni awtomatika fil-



PE431.111v01-00 2/2 CM\800274MT.doc

MT

Ġermanja u jista’ jinbiegħ hemm ukoll. Kemm-il darba jiġri li prodott mediċinali li jkun l-
istess jew simili jiġi awtorizzat u mibjugħ taħt isem differenti fi Stat Membru ieħor. Hija r-
responsabilità tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa li permezz tal-ħila u d-diskrezzjoni 
tagħhom isibu prodott mediċinali adegwat għal pazjent li jkun simili għall-prodott li huwa 
jkun irċieva fi Stat Membru ieħor.

Il-Kummissjoni hija konxja ta’ nuqqasijiet fid-disponibilità ta’ mediċini fl-UE u tal-fatt li l-
pazjenti Ewropej għadhom ibatu minn inugwajanza f’dan ir-rigward. Fil-Komunikazzjoni 
tagħha tal-10 ta’ Diċembru 2008 dwar “Mediċini sikuri, innovattivi u aċċessibbli: viżjoni 
mġedda għas-settur farmaċewtiku”, hija tidentifika miżuri għal aċċess aħjar għall-mediċini 
għall-pazjenti Ewropej.


