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Ġermaniża, dwar il-prodott mediċinali Maliasin

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tieħu l-prodott mediċinali Maliasin, li jintuża minn eluf ta’ pazjenti oħra. 
Madankollu, din il-mediċina tneħħiet mis-suq tal-Ġermanja mill-manifattur. Skont il-
petizzjonanta, il-bidla għal mediċini oħra ġġib magħha riskji u effetti sekondarji. Il-
petizzjonanta tistaqsi jekk huwiex possibbli li din il-mediċina tibqa’ tiġi prodotta. Skontha, il-
mediċina għadha tiġi prodotta fl-Awstrija, iżda tingħata biss lil pazjenti Awstijaċi. Il-
petizzjonanta tistaqsi għalfejn mediċina li ttejjeb konsiderevolment il-kwalità tal-ħajja ta’ 
ħafna pazjenti qed titneħħa mis-suq għal raġunijiet ekonomiċi. Hija titlob l-għajnuna tal-
Parlament Ewropew. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-Kummissjoni kkummentat dwar sitwazzjoni simili fir-rigward tas-suq Taljan fir-risposta 
tagħha għall-Mistoqsija Parlamentari QE-1035/2011.

Skont il-leġiżlazzjoni farmaċewtika tal-UE1, id-detentur ta’ awtorizzazzjoni għall-marketing
għal prodott mediċinali attwalment imqiegħed fis-suq ta’ Stat Membru għandu, fil-limiti tar-
                                               
1 Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001, 
ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67, kif emendata.
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responsabilitajiet tiegħu, jassigura provvista xierqa u kontinwa ta’ dak il-prodott mediċinali lil 
spiżeriji u persuni awtorizzati li jipprovdu prodotti mediċinali sabiex il-ħtiġijiet tal-pazjenti fl-
Istat Membru inkwistjoni jkunu koperti.

Madankollu, din id-dispożizzjoni ma tapplikax ladarba l-prodott mediċinali m’għadux 
awtorizzat. Skont il-leġiżlazzjoni farmaċewtika attwali, awtorità kompetenti ma tistax 
tobbliga kumpanija farmaċewtika li żżomm awtorizzazzjoni għall-marketing jekk il-
kumpanija tagħżel li tirtiraha jew li ma tapplikax għat-tiġdid tagħha. Skont l-informazzjoni li 
l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha, dan huwa l-każ għal Maliasin fil-
Ġermanja fejn, fl-2005, Abbot ma applikatx għat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-marketing.

Il-leġiżlazzjoni, madankollu, fiha ċerti mekkaniżmi għall-Istati Membri biex dawn jiżguraw 
id-disponibilità ta’ prodotti mediċinali f’każijiet fejn ma jkun hemm l-ebda prodott mediċinali 
awtorizzat disponibbli jew l-amministrazzjoni tiegħu ma tkunx awtorizzata f’każijiet 
individwali. 

Jekk ikun hemm prodott mediċinali awtorizzat fi Stat Membru ieħor, Stat Membru jista’, 
minħabba raġunijiet iġġustifikati ta’ saħħa pubblika, jawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ dan il-
prodott mediċinali anki fin-nuqqas ta’ awtorizzazzjoni għall-marketing f’dak l-Istat Membru. 

Jekk il-prodott mediċinali ma jkunx jista’ jiġi awtorizzat fi ħdan l-UE, il-leġiżlazzjoni tal-UE 
tistipula li Stat Membru jista’ jidderoga mill-ħtieġa għal awtorizzazzjoni għall-marketing u 
jippermetti – għal darba oħra minħabba raġunijiet iġġustifikati ta’ saħħa - li professjonista fil-
kura tas-saħħa juża prodott mediċinali mhux awtorizzat għal pazjent individwali taħt ir-
responsabilità personali diretta tiegħu. 

Konklużjoni

Il-leġiżlazzjoni tal-UE fiha ċerti mekkaniżmi biex jiġi żgurat li f’każijiet eċċezzjonali, li jiġu 
ġġustifikati minħabba raġunijiet ta’ saħħa pubblika, l-Istati Membri jkollhom il-mezzi li 
jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pazjenti l-prodotti mediċinali li attwalment ma jitqiegħdux 
fis-suq fit-territorju tagħhom. Madankollu, fl-aħħar mill-aħħar hija r-responsabilità tal-
awtoritajiet u/jew tal-professjonisti tas-saħħa f’kull Stat Membru biex jiddeċiedu jekk dawk l-
istrumenti għandhomx jintużaw f’każ speċifiku jew le. Għaldaqstant, il-Kummissjoni mhix 
qiegħda f’pożizzjoni li tintervieni f’isem il-petizzjonanta.


