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Suġġett: Petizzjoni 0267/2010, ippreżentata minn Milena Pehlivanova, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, f’isem l-Assoċjazzjoni ‘Bulgaria to Reinstate Free Medication for 
Cancer Children’ (Il-Bulgarija ser terġa’ tintroduċi mediċina b’xejn għal tfal 
morda bil-Kanser), dwar in-nuqqas ta’ aċċess għal mediċina kontra l-kanser 
fil-Bulgarija

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar in-nuqqas ta’ aċċess fil-Bulgarija għal mediċini Kidrolase 
(INN: asparaginase) u Puri-nethol (INN: mercaptopurine), li huma awtorizzati għat-trattament 
tal-lewkimja għaliex dawn il-mediċini tneħħew mil-lista pożittiva ta’ mediċini li kienu 
intitolati għal sussidji fil-bidu tal-2009. Il-petizzjonanta tindika li l-ġenituri u t-tfal li jsofru 
mil-lewkimja huma obbligati jixtru dawn il-mediċini minn barra l-pajjiż u li tfal ta’ ġenituri li 
ma jistgħux jaffordjaw jagħmlu dan qed jitħallew f’idejn id-destin. Minħabba li l-Ministeru 
Bulgaru għas-Saħħa ma wera l-ebda rieda biex isolvi din il-problema serja, li pperikolat il-
ħajja ta’ għadd ta’ tfal li jsofru mil-lewkimja, il-petizzjonant talab lill-Parlament Ewropew 
biex jintervieni u jeżamina jekk din is-sitwazzjoni hijiex konsistenti mal-prinċipji tal-UE dwar 
il-ħarsien tas-saħħa għaċ-ċittadini Ewropej u l-aċċess tagħhom għal mediċini vitali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 17 Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 2 Settembru 2010.

Il-prodotti mediċinali li jkun fihom bħala ingredjent attiv l-asparaginaże jew il-
merkaptopurina huma awtorizzati f’bosta Stati Membri għat-trattament tal-lewċemija 
limfoblastiku akuta skont il-proċeduri nazzjonali ta' awtorizzazzjoni.
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Skont id-dejtabejż tal-prodotti mediċinali awtorizzati mogħtija mill-awtorità kompetenti fil-
Bulgarija, l-Aġenzija tal-Mediċina Bulgara (www.bda.bg), żewġ prodotti mediċinali li fihom 
dawn l-ingredjenti attivi huma attivi fil-Bulgarija bl-isem kummerċjali Kidrolase u Puri-
Nethol. Isegwi li l-prodotti mediċinali msemmijin mill-petizzjonant huma fil-prinċipju 
disponibbli fil-Bulgarija. B’danakollu, jidher li ma humiex rimborżati.
Filwaqt li l-proċeduri konċernanti l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti mediċinali huma 
kompletament armonizzati mad-Dritt tal-Unjoni, il-miżuri konċernanti r-rimborż mill-iskemi 
ta’ assikurazzjoni nazzjonali tas-saħħa ma humiex.

Skont it-termini tal-Artikolu 168 TFUE, l-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika 
għandha tirrispetta fis-sħiħ il-kompetenzi tal-Istati Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti 
tas-servizzi tas-saħħa u tal-kura medika u l-allokazzjoni tar-riżorsi mogħtijin lilhom.
Inoltre, id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem tiddisponi li d-dispożizzjoni tad-Direttiva “ma għandhiex 
tolqot is-setgħat tal-awtoritajiet tal-Istati Membri kemm f’dak li għandu x’jaqsam mal-iffissar 
tal-prezzijiet għall-prodotti mediċinali kemm fl-inklużjoni tagħhom fil-kamp ta' applikazzjoni 
tal-iskemi nazzjonali ta' assikurazzjoni għas-saħħa, fuq il-bażi tal-kondizzjonijiet sanitarji, 
ekonomiċi u soċjali".
F’dan il-qafas, l-awtoritajiet nazzjonali huma liberi li jiffissaw il-prezzijiet tal-prodotti 
mediċinali u li jindikaw it-trattamenti li jixtiequ jirrimborżaw skont is-sistema tagħhom ta’ 
sigurtà soċjali, basta li d-deċiżjonijiet tagħhom isiru b’mod trasparenti skont ma jgħid id-Dritt 
tal-Unjoni1. Dan ifisser li l-mediċini speċifiċi jistgħu jkunu rimborżati f’xi Stati Membri imma 
mhux f’oħrajn, skont l-objettivi nazzjonali dwar is-saħħa pubblika, l-analiżi tar-rabta bejn il-
kostijiet u l-effettività u fatturi oħrajn.
Konklużjoni

Filwaqt li jinftiehem kompletament it-tħassib tal-ġenituri fir-rigward tal-aqwa trattament 
disponibbli għal uliedhom, għandu jingħad li l-kwestjonijiet marbutin mar-rimborż ta' ċerti 
prodotti mediċinali għadhom tista' tgħid għal kollox fil-kompetenza nazzjonali tal-Istat 
Membru li jkun. Il-Kummissjoni għalhekk ma għandha l-ebda mandat legali biex titlob li Stat 
Membru jinkludi prodott mediċinali speċifiku fil-lista pożittiva redatta għall-finijiet ta’ 
rimborż.

                                               
1 Ara b’mod partikolari d-Direttiva 89/105/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 it-trasparenza tal-miżuri li jirregolaw 
il-prezzijiet ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u l-inklużjoni tagħhom fi ħdan l-iskop tas-sistema 
nazzjonali ta' l-assigurazzjoni tas-saħħa (ĠU N°40 tal-11.2.1989, p. 8) 
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


