Sommarju għaċ-ċittadini
Inkjesta dwar il-kompetizzjoni tal-UE fis-settur
farmaċewtiku
IL-PROBLEMA.
Fl-2008, il-Kummissjoni tal-UE nediet inkjesta biex tinvestiga kundizzjonijiet anti-kompetittivi li seta'
kien hemm fis-settur farmaċewtiku.
Ir-rapport tal-Kummissjoni jippreżenta sejbiet dettaljati u jipproponi modi kif jitjieb l-aċċess rapidu talpazjenti għal mediċini sikuri, innovattivi u għall-but ta' kulħadd.
GĦALIEX HEMM BŻONN LI TITTIEĦED AZZJONI MILL-UE?
Iċ-ċittadini tal-UE huma intitolati għal mediċini sikuri, innovattivi u għall-but ta' kulħadd, u s-settur
farmaċewtiku hu parti vitali mill-ekonomija tal-UE. Fl-2007, l-Ewropew medja nefaq madwar €430
f'mediċini – ammont li se jkompli jiżdied hekk kif il-popolazzjoni tixjieħ.
L-inkjesta torbot ma' inizjattivi oħra tal-UE bl-għan li jipprovdu lill-pazjenti b'mediċini sikuri, effettivi u bi
prezzijiet li jlaħħaq magħhom kulħadd, iżda tipprova wkoll toħloq ambjent ta' negozju li jistimola rriċerka, jagħti spinta lill-innovazzjoni u jippromwovi industrija farmaċewtika kompetittiva.
X'INHUMA S-SEJBIET EWLENIN TAL-INKJESTA?
Il-mediċini ġeneriċi jdumu wisq ma jidħlu fis-suq.
Fuq medja, il-konsumaturi jdumu jistennew 7 xhur għal mediċini ġeneriċi irħas biex isiru
disponibbli ladarba l-privattivi għall-mediċini tad-ditta jiskadu. Waħda mir-raġunijiet hi li lkumpaniji tal-mediċini jużaw varjetà ta' tekniki biex itawlu l-ħajja kummerċjali tal-mediċini
tagħhom.
Meta ditti jiġu mġiegħla jikkompetu ma' mediċini ġeneriċi, il-prezzijiet jaqgħu u iktar pazjenti
jkunu jistgħu jiġu trattati. It-tnaqqis jista' jkun sostanzjali. Għal kampjun ta' mediċini
ikkalkolajna li tfaddil addizzjonali ta' 20% kien possibbli kieku l-verżjoni ġenerika saret
disponibbli mill-ewwel wara li l-privattiva oriġinali skadiet.
qed jidħlu inqas mediċini innovattivi fis-suq.
Ċerti prattiki ta' kumpaniji tal-mediċini jistgħu jikkontribwixxu għal din is-sitwazzjoni. Għaddej
monitoraġġ biex jiġu identifikati l-fatturi li qed jikkontribwixxu għal dan it-tnaqqis fl-innovazzjoni.
Hemm bżonn urġenti ta' privattiva tal-UE u sistema ta' litigazzjoni tal-privattivi.
Dan għandu jnaqqas l-ispejjeż u jtejjeb l-effiċjenza għaċ-ċittadini u l-kumpaniji tal-mediċini.
X'SE JINBIDEL EŻATTAMENT?
Il-Kummissjoni se:

•
•
•
•

tifli s-settur iktar mill-qrib u fejn hemm bżonn tfittex lil kumpaniji speċifiċi għal vjolazzjoni
allegata tal-liġi tal-kompetizzjoni. L-ewwel investigazzjonijiet diġà għaddejjin.)
tiffoka fuq dati ta' skadenza li jiġu infurzati għall-evalwazzjoni tas-sikurezza, il-kwalità u leffikaċja tal-mediċini u biex jingħatalhom id-dritt tal-prezz u l-istatus tar-rimbors.
tgħin lill-aġenzija Ewropea tal-mediċini u lill-aġenziji nazzjonali jevalwaw kif isolvu l-problemi
tar-riżorsi u l-kapaċità.
teżamina l-bżonn għal reviżjoni tar-regoli tal-UE dwar il-prezz u r-rimbors

Il-pajjiżi tal-UE se jiġu mħeġġa biex:
•
•
•
•
•

jieħdu azzjoni kontra kampanji qarrieqa li jqiegħdu fid-dubju l-kwalità tal-mediċini ġeneriċi
jintroduċu mekkaniżmi biex jaċċeleraw b'mod sinifikanti l-proċeduri ta' approvazzjoni għallmediċini ġeneriċi – bħall-prezz immedjat/awtomatiku
jissimplifikaw it-testijiet li jivverifikaw il-valur miżjud ta’ mediċini
idaħħlu miżuri li jappoġġaw l-introduzzjoni malajr ta' mediċini ġeneriċi u kompetizzjoni
mtejba tal-prezz.

MIN SE JIBBENEFIKA U KIF?
•
•

•

Iċ-ċittadini tal-UE għax se jkollhom aċċess iktar malajr għal mediċini sikuri, innovattivi u bi
prezzijiet li jistgħu jlaħħqu magħhom
Il-produtturi tal-mediċini ġeneriċi għax se jkollhom inqas restrizzjonijiet, se jkun hemm
ripressjoni kontra l-miżinformazzjoni u l-mediċini se jiġu approvati u jiddaħħlu iktar malajr
Il-produtturi tal-mediċini tad-ditta jekk jonqsu l-ostakoli u l-proċeduri jitħaffu u jiġu
simplifikati

META SE JIDĦLU FIS-SEĦĦ DAWN IT-TIBDILIET?
Immedjatament

