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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1647/2009, imressqa minn Anne McMahon Price, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, dwar in-nuqqas min-naħa tal-awtoritajiet Irlandiżi li jipprovdu sussidji 
għal mediċini għat-trattament ta’ marda rari fid-demm magħrufa bħala 
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tispjega li hija ssofri minn marda rari fid-demm magħrufa bħala Paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria (PNH) u li l-mediċina għat-trattament ta’ din il-marda hija l-
Eculizumab. Hija tgħid li, minħabba l-fatt li l-mediċina mhijiex eliġibbli għal sussidju fl-
Irlanda, hija m’għandhiex aċċess għall-istess trattament espert bħal dak li jieħdu pazjenti fi 
Stati Membri oħra u għaldaqstant tirreferi għar-Regolament (KE) Nru 141/2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti mediċinali orfni, li hija ssostni li ma ġiex inkorporat 
kif suppost fil-leġiżlazzjoni Irlandiża. Għalhekk hija tistieden lill-Parlament Ewropew biex 
jiżgura li l-awtoritajiet tas-saħħa Irlandiżi jimplimentaw immedjatament il-miżuri meħtieġa 
biex jiżguraw li l-pazjenti li jbatu mill-PNH fl-Irlanda jirċievu din il-mediċina bla ħlas.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Frar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

‘L-Eculizumab (marka kummerċjali Soliris) huwa antikorp monoklonu maħsub kontra l-
proteina komplementari C5. Dan l-antikorp jibblokka l-qsim tas-C5 u jwaqqaf id-distruzzjoni 
taċ-ċelluli bil-medjazzjoni komplementarja (complement-mediated). L-Eculizumab huwa 
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prodott ta’ Alexion Pharmaceuticals u wera li huwa effettiv fit-trattament tal-Paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria (PNH).

F’konformità mar-Regolament 141/2000 dwar il-prodotti mediċinali orfni, wara opinjoni 
pożittiva mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali Orfni (COMP), il-Kummissjoni adottat fis-
17 ta’ Ottubru 2003 deċiżjoni li tagħżel lill-Eculizumab bħala prodott mediċinali orfni għat-
trattament tal-PNH. F’Ġunju 2007 il-Kummissjoni, wara evalwazzjoni xjentifika pożittiva 
mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini, tat l-awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazjoni ta’ 
Soliris bħala prodott mediċinali orfni għall-istess indikazzjoni terapewtika: it-trattament ta’ 
pazjenti bil-PNH. L-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni Komunitarja hija valida fil-
Komunità kollha. Madankollu, dan ma jfissirx li l-prodott se jitiqiegħed awtomatikament fis-
swieq fl-Istati Membri.

Skont l-Artikolu 168 tat-Trattament dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-
azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika għandha tirrispetta bis-sħiħ il-kompetenzi 
tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti ta’ servizzi tas-saħħa u tal-kura tas-saħħa. 
Hija r-responsabilità ta’ kull Stat Membru li jiżgura aċċess xieraq għal kura tas-saħħa ta’ 
kwalità għolja għaċ-ċittadini tiegħu.

F’dan il-qafas, l-awtoritajiet nazzjonali huma liberi li jistabbilixxu l-prezzijiet tal-prodotti 
mediċinali u li jagħżlu t-trattamenti li jixtiequ jissusidjaw skont is-sistema tas-sigurtà soċjali 
tagħhom, sakemm id-deċiżjonijiet tagħhom isiru b’mod trasparenti f’konformità mal-liġi 
Komunitarja1. Dan ifisser li mediċini speċifiċi jistgħu jiġu rimburżati f’xi Stati Membri iżda 
mhux f’oħrajn, skont l-objettivi nazzjonali tas-saħħa pubblika, analiżi dwar l-effettività tal-
ispejjeż u fatturi oħra.

Il-Kummissjoni konsegwentement tinnota li l-prodott imsemmi mill-petizzjonant ingħata 
stejtus ta’ orfni skont ir-Regolament (KE) Nru 141/2000 u rċieva l-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni Komunitarja li hija valida fl-Istati Membri kollha. Il-petizzjoni ma fiha 
l-ebda element li jissuġġerixxi li l-awtoritajiet Irlandiżi kisru l-obbligu tagħhom skont ir-
Regolament (KE) Nru 141/2000. Id-deċiżjoni biex it-trattamenti mediċi jiġu sussidjati hija r-
responsabilità tal-Istati Membri.

                                               
1 Ara b’mod partikolari d-Direttiva 89/105/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar it-trasparenza ta’ miżuri li 
jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti mediċinali għall-użu tal-persuna u li jkunu parti mill-pjan ta’ sistemi 
nazzjonali ta’ assigurazzjoni tas-saħħa (ĠU Nru 40 tal-11.2.1989, p. 8)
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_mt.pdf


