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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1016/2007 mressqa minn Teresa Matulka (ta’ nazzjonalità Pollakka), 
f'isem is-‘Society of Children with Mucopolysaccharidosis and Related Diseases’, 
u żewġ ko-firmatarji, dwar in-nuqqas ta’ konformità mill-awtoritajiet Pollakki 
mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 141/2000 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali orfni. 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija l-president ta’ l-assoċjazzjoni msemmija hawn fuq, issostni li dawk il-
Pollakki li jsofru minn mard ġenetiku rari bħal mucopolysaccharidosis, il-marda ta’ Fabry u l-
marda ta’ Pompe m’għandhomx l-istess aċċess għal trattament kwalifikat bħal pazjenti oħra u 
li n-nuqqas ta’ għajnuna mill-awtoritajiet tas-saħħa ġeneralment iwassal għall-mewt tal-
pazjenti. Hija tirreferi għar-Regolament (KE) Nru 141/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar prodotti mediċinali orfni, u tisħaq li l-inċidenza tal-mardiet imsemmija fuq hija 
tant baxxa li l-mediċini meħtieġa għall-kura jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-klassifikazzjoni 
bħala prodotti mediċinali orfni, u li d-dispożizzjonijiet tar-regolament għandhom għalhekk 
japplikaw. Hija titlob lill-Parlament Ewropew sabiex jiżgura li l-awtoritajiet tas-saħħa 
Pollakki jieħdu l-passi meħtieġa immedjatament sabiex jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tar-
regolament.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar is-6 ta’ Marzu 2008. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).
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3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2008.

Il-petizzjonanta tallega li l-pazjenti Pollakki b’mard mediku rari m'humiex qegħdin jingħataw 
trattament adegwat fil-Polonja. 

Kif stabbilit f’ittra miftuħa mehmuża u mibgħuta lil numru ta' awtoritajiet Pollakki, il-pazjenti 
li jsofru minn mard rari jkollhom idumu jistennew ħafna għad-deċiżjonijiet ta' l-istat li 
jippermettu l-għoti tat-terapija għall-marda tagħhom. Minbarra dan, il-programmi fuq 
trattamenti ġodda ma jiġux implimentati fi ħdan kwadru ta’ żmien raġonevoli. Il-petizzjonanta 
tgħid li l-imġiba ta’ l-amministrazzjoni Pollakka m’hijiex konformi mal-valuri tar-
Regolament (KE) Nru 141/2000 dwar prodotti mediċinali orfni.

Ir-Regolament (KE) Nru 141/2000 dwar prodotti mediċinali orfni jikkonċerna l-
klassifikazzjoni ta’ prodotti mediċinali bħala "orfni", jiġifieri huma intenzjonati għat-
trattament ta’ mard rari. Dan ir-regolament jipprovdi għal għadd ta’ inċentivi ekonomiċi 
(b'mod partikolari drittijiet ta' esklussività fis-suq, rinunzja ta’ miżati, assistenza 
amministrattiva) li għandhom jinkoraġġixxu lill-kumpaniji farmaċewtiċi biex jinvestu fl-
iżvilupp ta’ prodotti mediċinali orfni. Madankollu, ir-regolament ma jinkludix 
dispożizzjonijiet li jirrikjedu implimentazzjoni mill-Istati Membri. Il-petizzjoni ma fiha ebda 
element li jissuġġerixxi li l-awtoritajiet Pollakki aġixxew b’xi mod kuntrarju għad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 141/2000.

Wara klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 141/2000, l-awtorizzazzjonijiet tat-
tqegħid fis-suq għal prodotti mediċinali orfni jingħataw mill-Kummissjoni Ewropea u huma 
validi fl-Istati Membri kollha skond ir-Regolament (KE) Nru 726/2004. Minn mindu ġie 
adottat dan ir-Regolament, l-Istati Membri m’għadhomx kompetenti li jagħtu awtorizzazzjoni 
ta’ tqegħid fis-suq għal prodotti kklassifikati bħala orfni.

Madankollu, il-Kummissjoni turi li l-organizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u l-
iffinanzjar ta' prodotti mediċinali jaqgħu fi ħdan ir-responsabbiltà ta’ kull Stat Membru. 
B’mod partikolari, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti huma liberi li jikklassifikaw il-prodotti 
mediċinali li jixtiequ jiffinanzjaw taħt l-iskema tas-sigurtà soċjali, diment li d-deċiżjonijiet 
tagħhom isiru b’mod trasparenti. Il-Kummissjoni bħalissa qegħda tinvestiga l-kompatibilità 
tal-leġiżlazzjoni Pollakka mad-Direttiva 89/105/KEE relatata mat-trasparenza tal-prezzijiet 
tal-prodotti farmaċewtiċi u miżuri ta’ rimborż. Skond l-informazzjoni tagħna, l-awtoritajiet 
Pollakki qegħdin jikkontemplaw li jagħmlu emendi regolatorji bil-għan li jassiguraw li l-
applikazzjonijiet kollha għar-rimborż tal-prodotti mediċinali jkunu jistgħu jiġu indirizzati
b'mod trasparenti u fil-waqt opportun.

Il-petizzjoni tirreferi għan-nuqqas ta’ aċċess għal mediċini ta’ pazjenti li jsofru minn mard 
rari, iżda ma fiha ebda element li jissuġġerixxi li l-awtoritajiet Pollakki aġixxew b’tali mod li 
jmur kontra d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 141/2000, li ma jinkludix 
dispożizzjonijiet li jirrikjedu implimentazzjoni mill-Istati Membri. F’dak li għandu x'jaqsam 
ma' prodotti mediċinali, il-kompatibilità tal-leġiżlazzjoni Pollakka mad-Direttiva 89/105/KEE 
qegħda tiġi eżaminata mill-Kummissjoni.
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4. Tweġiba ulterjuri mill-Kummissjoni, li waslet nhar it-22 ta’ April 2010.

Il-Polonja implimentat miżuri ġodda fl-2009 biex issaħħaħ ir-rwol tal-Aġenzija għall-
Valutazzjoni tat-Teknoloġiji fil-qasam tas-Saħħa (AOTM) fil-valutazzjoni tal-mediċini u tal-
programmi tas-saħħa, bi tħejjija għad-deċiżjonijiet relatati mal-finanzjament tagħhom. Ġew 
imħabbra riformi ulterjuri tas-sistema nazzjonali tal-assikurazzjoni tas-saħħa għall-2010. 

Madankollu, ta’ min wieħed jiftakar li d-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament tal-mediċini huma 
fil-kompetenza tal-Istat Membri individwali. Dan jispjega kif l-istess trattament jista jsir għas-
spejjeż tas-sigurtà soċjali fi Stat Membru iżda mhux f’ieħor. Kull Stat iħabbat wiċċu ma’ 
restrizzjonijiet speċifiċi (speċjalment baġitarji) u jiddetermina hu stess il-prijoritajiet tiegħu 
fir-rigward tas-saħħa pubblika. Skond l-Artikolu 168(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea trid tirrispetta r-responsabilitajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom, kif ukoll l-organizzazzjoni u l-
provvista ta’ servizzi tas-saħħa u tal-kura medika. Għaldaqstant, biex jindirizzaw l-
kwistjonijiet marbuta mal-finanzjament tal-mediċini f’pajjiżhom, il-pazjenti u l-gruppi ta’ 
pazjenti għandhom jirrikorru għand l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.


