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Is-sistema regolatorja Ewropea  
għall-mediċini

Is-sistema regolatorja Ewropea għall-mediċini hija 
bbażata fuq netwerk ta’ madwar 50 awtorità regolatorja 
mill-31 pajjiż taż-ŻEE (28 Stat Membru tal-UE flimkien 

mal-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja), il-Kummissjoni 
Ewropea u l-EMA. Dan in-netwerk huwa dak li jagħmel is-siste-
ma regolatorja tal-UE unika.

In-netwerk huwa appoġġat minn 
grupp ta’ eluf ta’ esperti minn 
madwar l-Ewropea kollha, li jip-
permettulu jikseb l-aqwa ħila 
xjentifika possibbli għar-reg-
olamentazzjoni tal-mediċini 
fl-UE u biex jipprovdi parir 
xjentifiku tal-ogħla kwalità.

L-EMA u l-Istati Membri jikkoo-
peraw u jikkondividu l-ħila esperta 
fil-valutazzjoni ta’ mediċini ġodda u ta’ 
informazzjoni ta’ sigurtà ġdida. Huma jibbażaw ukoll fuq xulxin 
għall-iskambju ta’ informazzjoni fir-regolamentazzjoni tal-me-
diċini, pereżempju fir-rigward tar-rappurtar tal-effetti sekondarji 
tal-mediċini, is-sorveljanza ta’ provi kliniċi u t-twettiq ta’ spez-
zjonijiet ta’ manifatturi tal-mediċini u l-konformità ma’ prassi kli-
nika tajba (PKT), prassi tajba ta’ manifattura (PTM), prassi tajba 
ta’ distribuzzjoni (PTD), u prassi farmakoviġilanti tajba (PFT). 
Dan jaħdem minħabba li l-leġiżlazzjoni tal-UE tirrikjedi li kull 
Stat Membru jopera skont l-istess regoli u rekwiżiti fir-rigward 
tal-awtorizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-mediċini.

Sistemi tal-IT li jikkonnettjaw lill-par-
tijiet kollha fin-netwerk jiffaċilitaw 
l-iskambju ta’ informazzjoni dwar 
aspetti bħall-monitoraġġ ta’ 
sigurtà tal-mediċini, l-awtoriz-
zazzjoni u s-superviżjooni ta’ 
provi kliniċi jew il-konformità 
ma’ prassi tajba ta’ manifattura 
u distribuzzjoni.

Awtorizzazzjonijiet 
għal kummerċjalizzazzjoni

Biex tkun imħarsa s-saħħa pubblika u tkun żgurata 
d-disponibbiltà ta’ mediċini ta’ kwalità għolja, siguri 
u effettivi għaċ-ċittadini Ewropej, il-mediċini kollha 

għandhom ikunu awtorizzati qabel ma jkunu jistgħu jitqiegħdu 
fis-suq fl-UE. Is-sistema Ewropea toffri rotot differenti għal 
awtorizzazzjoni tali.

 
Dan il-ktejjeb jispjega kif taħdem is-sistema regolatorja Ewropea għall-mediċini. Il-ktejjeb 
jiddeskrivi kif inhuma awtorizzati u sorveljati l-mediċini1 fl-Unjoni Ewropea (UE) u kif  
in-netwerk regolatorju Ewropew tal-mediċini – sħubija bejn il-Kummissjoni Ewropea, 
l-awtoritajiet regolatorji tal-mediċini fl-Istati Membri tal-UE, u ż-Żona Ekonomika Ewropea 

(ŻEE) u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) – jaħdem biex jiżgura li l-pazjenti fl-UE jkollhom 
aċċess għal mediċini ta’ kwalità għolja, effettivi u siguri.

Il-proċedura ċentralizzata tippermetti l-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ mediċina abbażi ta’ valutazzjoni unika mal-UE kollha u awto-
rizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni li hija valida mal-UE kollha. 
Il-kumpaniji tal-farmaċewtika jippreżentaw applikazzjoni unika 
għal awtorizzazzjoni lill-EMA. Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali 
għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) jew il-Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija mbagħad 
iwettaq valutazzjoni xjentifika tal-applikazzjoni u jagħti rakko-
mandazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea dwar jekk tingħatax jew 
le awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni. Ladarba tingħata 
mill-Kummissjoni Ewropea, l-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizz-
azzjoni ċentralizzata hija valida fl-Istati Membri kollha tal-UE. 
L-użu tal-proċedura awtorizzata ċentralment hija obbligatorja 
għall-biċċa l-kbira tal-mediċini innovattivi, inklużi mediċini għal 
mard rari.

Il-maġġoranza tal-mediċini awtorizzati  
fl-UE ma jaqgħux fl-ambitu tal-proċed-
ura ċentralizzata iżda huma awtorizza-
ti minn awtoritajiet kompetenti  
nazzjonali (AKN) fl-Istati Membri.

Meta kumpanija tkun trid tawtorizza 
mediċina f’diversi Stati Membri, tista’ 
tuża waħda mill-proċeduri li ġejjin:

• il-proċedura deċentralizzata, fejn il-kumpaniji jistgħu 
japplikaw għall-awtorizzazzjoni simultanja ta’ mediċina 
f’aktar minn Stat Membru wieħed tal-UE jekk din tkun 
għadha ma ġietx awtorizzata fl-ebda pajjiż tal-UE u ma 
taqax fl-ambitu tal-proċedura ċentralizzata;

• il-proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku fejn il-
kumpaniji li jkollhom mediċina awtorizzata fi Stat Membru 
wieħed tal-UE jistgħu japplikaw biex din l-awtorizzazzjoni 
tiġi rikonoxxuta f’pajjiżi oħra tal-UE. Dan il-proċess 
jippermetti lill-Istati Membri jibbażaw fuq il-valutazzjonijiet 
xjentifiċi ta’ xulxin.

Ir-regoli u r-rekwiżiti applikabbli għall-prodotti farmaċewtiċi  
fl-UE huma l-istess, irrispettivament mir-rotta ta’ awtorizzazzjoni 
għal mediċina. 

It-trasparenza dwar kif taħdem u kif tasal għad-deċiżjonijiet  
tagħha hija karatteristika importanti tas-sistema regolatorja  
tal-UE għall-mediċini. 

Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni jew EPAR, huwa ppub-
blikat għal kull mediċina umana jew veterinarja 
li tkun ġiet mogħtija jew miċħuda awtorizzaz-
zjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni wara valutaz-
zjoni mill-EMA. Għal mediċina li hija awto-
rizzata minn Stat Membru, id-dettalji dwar 
il-valutazzjoni tal-mediċina huma wkoll di-
sponibbli f’Rapport ta’ Valutazzjoni Pubbliku.

1. Ir-regolamentazzjoni ta’ apparati mediċi ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-sistema regolatorja Ewropea għall-mediċini.

 
Id-diversità 

tal-esperti involuti 
fir-regolamentazzjoni 

tal-mediċini fl-UE tħeġġeġ 
l-iskambju ta’ għarfien, 
ideat u tal-aħjar prattiki 
bejn ix-xjenzati fl-isforz 
tagħhom biex jintlaħqu 
l-ogħla standards għar-

regolamentazzjoni 
tal-mediċini.

Permezz 
ta’ ħidma 

mill-qrib ma’ 
xulxin, l-Istati Membri 

jnaqqsu d-duplikazzjoni, 
jikkondividu l-piż tax-

xogħol u jiżguraw  
ir-regolamentazzjoni 
effiċjenti u effettiva 

tal-mediċini mal-
UE kollha.

L-EMA  
tippermetti  

applikazzjoni 
waħda, valutazzjoni 
waħda, awtorizzaz-
zjoni tas-suq waħda 

għall-UE kollha 
kemm hi.

 Rotot ta’ 
awtorizzazzjoni 

differenti:  
sett wieħed  

ta’ regoli  
komuni.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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Ipprezzar u rimborż

Ladarba tkun ingħatat awtorizzazzjoni ta’ kummerċjal-
izzazzjoni, id-deċiżjonijiet dwar il-prezz u r-rimborż 
jittieħdu fil-livell ta’ kull Stat Membru billi jitqies ir-rwol 

potenzjali u l-użu tal-mediċina fil-kuntest tas-sistema nazzjonali 
tas-saħħa ta’ dak il-pajjiż.

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol importanti fir- 
regolamentazzjoni tal-mediċini fl-UE. Abbażi ta’ valutaz-
zjoni xjentifika mwettqa mill-EMA, hi tagħti jew tiċħad, 

tbiddel jew tissospendi awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
għal mediċini li ntbagħtu permezz tal-proċedura ċentralizzata. 
Tista’ tieħu wkoll azzjoni mifruxa mal-UE kollha meta tkun 
identifikata kwistjoni ta’ sigurtà għal prodott awtorizzat nazzjo-
nalment u meta miżuri regolatorji armonizzati fl-Istati Membri 
kollha huma meqjusa neċessarji wara valutazzjoni mill-PRAC 
tal-EMA. Il-Kummissjoni Ewropea tista’ wkoll tieħu azzjoni dwar 
aspetti oħrajn ta’ regolamentazzjoni tal-mediċina:

• dritt ta’ inizjattiva – tista’ tipproponi leġiżlazzjoni ġdida 
jew emendata għas-settur tal-farmaċewtika;

• implimentazzjoni – tista’ tadotta miżuri implimentattivi 
kif ukoll tissorvelja l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-UE 
dwar il-prodotti farmaċewtiċi;

• ilħuq globali – hi tiżgura kollaborazzjoni adatta ma’ 
sħab internazzjonali rilevanti u tippromwovi s-sistema 
regolatorja tal-UE globalment.

Ir-rwol tal-EMA

L-EMA hija responsabbli għall-evalwazzjoni xjentifika, 
primarjament ta’ mediċini innovattivi u b’livell għoli ta’ 
teknoloġija żviluppati minn kumpaniji tal-farmaċewtika 

għall-użu fl-UE. L-EMA ġiet stabbilita fl-1995 biex tiżgura l-aħjar 
użu tar-riżorsi xjentifiċi mal-Ewropa kollha għall-evalwazzjoni, 
is-superviżjoni u l-farmakoviġilanza tal-mediċini. 

L-esperti jieħdu sehem fil-ħidma tal-EMA bħala membri tal-ku-
mitati xjentifiċi, tal-gruppi ta’ ħidma, tal-gruppi konsultattivi 
xjentifiċi u ta’ gruppi konsultattivi ad hoc oħra tagħha, jew 
bħala membri tat-timijiet ta’ valutazzjoni nazzjonali li jevalwaw 
il-mediċini. L-esperti huma magħżula abbażi tal-ħila esperta 
xjentifika tagħhom u l-biċċa l-kbira tagħhom huma mqiegħda 
għad-dispożizzjoni tal-EMA mill-NCAs fl-Istati Membri. Il-pazjenti 
u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma dejjem u dejjem iżjed 
involuti fil-ħidma tal-Aġenzija inkluż fl-evalwazzjoni tal-mediċini.

Linji gwida u parir xjentifiku

L-EMA tħejji linji gwida xjentifiċi f’kooperazzjoni ma’ 
esperti mill-kumitati xjentifiċi u l-gruppi ta’ ħidma ta-
għha. Dawn il-linji gwida jirriflettu l-aktar opinjonijiet 

reċenti fir-rigward tal-iżviluppi fix-xjenza bijomedika. Il-linji gwida 
huma disponibbli għall-iżviluppaturi kollha tal-mediċina global-
ment li jixtiequ jippreżentaw applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni fl-UE biex jiggwidawhom fil-programmi ta’ 
żvilupp tagħhom u jiżguraw li l-mediċini jkunu żviluppati b’mod 
konsistenti u skont l-ogħla kwalità mal-UE kollha.

L-EMA tagħti wkoll parir xjentifiku speċifiku għall-prodott lill-kum-
paniji għall-iżvilupp tal-mediċini. Din hija għodda importanti biex 
ikunu faċilitati l-iżvilupp u d-disponibbiltà ta’ mediċini ta’ kwalità 
għolja, effettivi u siguri, għall-benefiċċju tal-pazjenti. Il-parir 
xjentifiku jista’ jingħata wkoll mill-NCAs.

Il-kumitati xjentifiċi tal-EMA
L-EMA għandha seba’ kumitati xjentifiċi li jwettqu 
l-valutazzjonijiet xjentifiċi tagħha:

• Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem 
(CHMP)

• Il-Kumitat tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza (PRAC)

• Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju 
(CVMP)

• Kumitat għall-Prodotti Mediċinali Orfni (COMP)

• Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali Erbali (HMPC)

• Kumitat għat-Terapiji Avvanzati (CAT)

• Kumitat Pedjatriku (PDCO)

Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti
L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (NCAs), responsabbli 
għar-regolamentazzjoni tal-mediċini għall-użu mill-bniedem 
u dawk veterinarji fl-UE, jikkoordinaw il-ħidma tagħhom f’fo-
rum imsejjaħ Kapijiet tal-Aġenziji tal-Mediċini (HMA, He-
ads of Medicines Agencies). Il-kapijiet tal-NCAs jaħdmu 
mill-qrib flimkien mal-EMA u l-Kummissjoni Ewropea biex 
jiżguraw kooperazzjoni u ħidma effiċjenti u effettivi fi ħdan in-
netwerk regolatorju Ewropew tal-mediċini. L-HMA jiltaqa’ erba’ 
darbiet fis-sena biex jindirizza kwistjonijiet strateġiċi ċentrali 
għan-netwerk, bħall-iskambju ta’ informazzjoni, żviluppi fl-IT 
u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki, u biex ikunu razzjonalizzati 
l-proċeduri ta’ rikonoxximent reċiproku u deċentralizzati.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
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Awtorizzazzjoni u superviżjoni  
tal-manifatturi

Il-manifatturi, l-importaturi u d-distributuri tal-mediċina 
fl-UE għandhom ikunu liċenzjati qabel ma jkunu jistgħu 
jwettqu dawk l-attivitajiet. L-awtoritajiet regolatorji ta’ 

kull Stat Membru huma responsabbli biex jagħtu l-liċenzji għal 
attivitajiet bħal dawn li jseħħu fi ħdan it-territorji rispettivi ta-
għhom. Il-liċenzji ta’ manifattura u ta’ importazzjoni jiddaħħlu 
fl-EudraGMDP, il-bażi ta’ data Ewropea disponibbli għall-pubb-
likku operata mill-EMA.

Il-manifatturi elenkati fid-dossier tal-applikazzjoni ta’ mediċina 
li għandha tiġi kummerċjalizzata fl-UE huma spezzjonati minn 
awtorità kompetenti tal-UE, inklużi dawk li jinsabu barra l-UE 
diment li ma jkunx jeżisti ftehim ta’ rikonoxximent reċiproku 
(MRA) bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż ta’ manifattura. L-Ista-
ti Membri kollha jistgħu jiksbu aċċess għall-eżiti tal-ispezzjoni 
li huma pubblikament disponibbli mal-UE kollha permezz  
tal-EudraGMDP.

L-ekwivalenza bejn l-ispettorati tal-Istati Membri hija żgurata 
u miżmuma b’firxa ta’ modi, inklużi leġiżlazzjoni komuni, PTM 
komuni, proċeduri komuni għall-ispettorati, appoġġ tekniku,  
laqgħat, taħriġ, u awditi interni u esterni.

Sabiex ikun impurtat fl-UE, ingredjent farmaċewtiku attiv jeħtieġ 
ikun akkumpanjat b’Konferma bil-Miktub maħruġa mill-awtorità 
kompetenti tal-pajjiż fejn ikun prodott, li tikkonferma li l-prassi 
tajba ta’ manifattura (PTM) applikata hija minn tal-inqas ekwiva-
lenti għall-istandards rikonoxxuti ta’ PTM tal-UE. Tapplika deroga 
għal xi pajjiżi li applikaw biex is-sistemi regolatorji tagħhom 
għas-superviżjoni tal-manifatturi ta’ ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi jkunu vvalutati mill-UE u li nstabu li huma ekwivalenti 
għall-UE.

Kull lott ta’ mediċini għandu jkun ċertifikat bħala li ġie mma-
nifatturat u ttestjat f’konformità mal-PTM u f’konformanza 
mal-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni qabel ma jkun 
jista’ jiġi rilaxxat fis-suq fl-UE. Jekk il-prodott ikun manifatturat 
barra l-UE u ġie importat, jeħtieġ li jgħaddi minn ittestjar  
analitiku sħiħ fl-UE, diment li ma jkunx fis-seħħ ftehim ta’  
rikonoxximent reċiproku (MRA) bejn l-UE u l-pajjiż esportatur. 

Monitoraġġ ta’ sigurtà tal-mediċini

Is-sistema regolatorja Ewropea għall-mediċini tissorvelja 
s-sigurtà tal-mediċini kollha li huma disponibbli fuq  
is-suq Ewropew tul il-ħajja kollha tagħhom.

L-EMA għandha kumitat iddedikat għas-sigurtà tal-mediċini  
għall-użu mill-bniedem – il-Kumitat tal-Evalwazzjoni tar-Riskju 
fil-qasam tal-Farmakoviġilanza, jew il-PRAC. Jekk ikun hemm 
kwistjoni ta’ sigurtà b’mediċina li hija awtorizzata f’aktar minn 
Stat Membru wieħed, l-istess azzjoni regolatorja tittieħed mal-UE 
kollha u l-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-Istati 
Membri kollha jiġu pprovduti bl-istess gwida.

L-effetti sekondarji suspettati kollha li huma rrappurtati 
mill-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa għandhom  
jiddaħħlu fl-EudraViġilanza, is-sistema ta’ informazzjoni bbażata 
fuq il-web tal-UE mħaddma mill-EMA li tiġbor, tiġġestixxi u tana-
lizza rapporti ta’ effetti sekondarji suspettati tal-mediċini.  

Din id-data hija ssorveljata kontinwament mill-EMA u mill-Istati 
Membri sabiex tkun identifikata kwalunkwe informazzjoni ġdida 
relatata mas-sigurtà.

L-EMA tipprovdi aċċess pubbliku għal rapporti ta’ effetti sekon-
darji suspettati għal mediċini awtorizzati ċentralment fil-bażi ta’ 
data Ewropea ta’ rapporti dwar reazzjoni suspettata għal droga. 
Dan is-sit web jippermetti lill-utenti jaraw ir-rapporti kollha dwar 
effetti sekondarji suspettati ppreżentati lill-EudraVigilance. 

Il-PRAC għandu mandat wiesa’ li jkopri l-aspetti kollha ta’ far-
makoviġilanza. Minbarra r-rwol tiegħu fil-valutazzjoni tar-riskju, 
il-kumitat jipprovdi pariri u rakkomandazzjonijiet lin-netwerk 
regolatorju Ewropew tal-mediċini dwar l-ippjanar għall-ġestjoni 
tar-riskju u l-valutazzjoni benefiċċji-riskji ta’ wara l-kummerċjal-
izzazzjoni għall-mediċini.

Provi kliniċi

L-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta’ prova klinika huma 
r-responsabbiltà tal-Istat Membru fejn tkun qed isseħħ 
il-prova. Il-Bażi ta’ Data tal-UE dwar il-Provi Kliniċi 

(EudraCT) iżżomm rekord ta’ liema provi kliniċi ġew awtorizzati 
fl-UE. Din tintuża mill-NCAs u minn sponsors ta’ provi kliniċi biex 
jiddaħħlu l-protokolli ta’ informazzjoni u r-riżultati ta’ provi kliniċi. 
L-EMA tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku subsett ta’ din 
l-informazzjoni permezz tar-reġistru ta’ provi kliniċi tal-UE.

Kooperazzjoni internazzjonali

Il-Kummissjoni Ewropea u l-EMA, f’kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istati Membri, jaħdmu biex joħolqu rabtiet mill-qrib 
ma’ organizzazzjonijiet sħab mad-dinja kollha. Dawn 

l-attivitajiet għandhom l-għan li jrawmu l-iskambju f’waqtu ta’ ħila 
esperta regolatorja u xjentifika u l-iżvilupp tal-aħjar prattiki fil-qa-
sam regolatorju mad-dinja kollha.

Il-Kummissjoni Ewropea u l-EMA jaħdmu mal-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa (WHO) dwar firxa ta’ kwistjonijiet, inklużi me-
diċini maħsuba għal swieq barra l-UE (mediċini analizzati taħt  
’l hekk imsejħa “proċedura tal-Artikolu 58” tal-EMA), il-kwalità  
ta’ mediċini u l-iżvilupp ta’ ismijiet nonproprjetarji internazzjonali. 

Għall-UE, wieħed mill-fora ewlenin għal kooperazzjoni internaz-
zjonali multilaterali huwa l-Kunsill Internazzjonali għall-Armon-
izzazzjoni tar-Rekwiżiti Tekniċi għall-Prodotti tal-Farmaċewtika 
għal Użu mill-Bniedem (ICH), li jressaq flimkien l-awtoritajiet 
regolatorji tal-mediċini u l-industrija tal-farmaċewtika tal-Ewropa, 
il-Ġappun u l-Istati Uniti. L-ICH huwa ddedikat għall-armonizz-
azzjoni fis-sigurtà, il-kwalità u l-effikaċja bħala l-kriterji ewlenin 

Seduti pubbliċi 
Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni dwar il-farmakoviġilanza tal-
UE tippermetti li l-PRAC ikollu seduti pubbliċi waqt reviżjonijiet 
ta’ sigurtà ta’ mediċini jekk dawn ikunu meqjusa utli. Is-seduti 
pubbliċi huma maħsuba li jappoġġaw it-teħid ta’ deċiżjonijiet  
tal-kumitat billi jipprovdu perspettivi, għarfien u opinjonijiet dwar 
il-mod kif il-mediċini jintużaw fil-prattika klinika.

http://www.adrreports.eu/
http://www.adrreports.eu/
https://eudract.ema.europa.eu/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000491.jsp&mid=WC0b01ac058058f32d
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_001432.jsp&mid=WC0b01ac0580a221a4
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għall-approvazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ mediċini ġodda. Il-Kon-
ferenza Internazzjonali Veterinarja dwar l-Armonizzazzjoni (VICH) 
hija l-forum ekwivalenti għall-mediċini veterinarji.

L-EMA u bosta NCAs huma involuti wkoll fil-Konvenzjoni ta’  
Spezzjoni Farmaċewtika u l-Iskema ta’ Kooperazzjoni fl-Ispezzjoni 
Farmaċewtika (flimkien imsejħa l-PIC/S), kooperazzjoni inter-
nazzjonali mill-qrib bejn l-awtoritajiet ta’ spezzjoni farmaċewtika 
fil-qasam tal-PTM.

Il-kooperazzjoni regolatorja u l-iskambju ta’ informazzjoni ma’  
regolaturi internazzjonali huma assigurati wkoll permezz  
tal-Forum ta’ Regolaturi Farmaċewtiċi Internazzjonali (IPRF). 

Reċentement ġie stabbilit forum strateġiku fil-livell ta’ aġenziji 
globali – il-Koalizzjoni Internazzjonali ta’ Awtoritajiet Regolatorji 
tal-Mediċini (ICMRA). L-ICMRA hija entità volontarja fil-livell 
eżekuttiv ta’ awtoritajiet regolatorji tal-mediċini mad-dinja kollha 
li tipprovdi koordinazzjoni, rappreżentanza u tmexxija strateġiċi.

Jeżistu wkoll għadd ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni bilaterali li jif-
faċilitaw l-iskambju ta’ informazzjoni importanti dwar il-mediċini 
bejn ir-regolaturi ġewwa u barra l-UE.

Iż-Żona Ekonomika  
Ewropea (ŻEE) = L-Unjoni 

Ewropea (UE) + 

UE Istati Membri: 28

L-Unjoni Ewropea – fatti ewlenin

Luxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United KingdomLuxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Iceland Liechtenstein Norway

L-appoġġ għal xjenza regolatorja barra l-UE 
– il-proċedura tal-Artikolu 58

Is-CHMP jista’ jwettaq valutazzjonijiet xjentifiċi u jagħti 
opinjonijiet, f’kooperazzjoni mal-WHO, dwar mediċini għal 
użu esklussivament barra l-UE. Meta jkun qed jivvaluta dawn 
il-mediċini, is-CHMP japplika l-istess standards rigorużi bħal 
fil-każ ta’ mediċini maħsuba għal użu ġewwa l-UE. Mediċini 
eliġibbli għal din il-proċedura, li tittieħed mill-Artikolu 58 tar-
regolament li joħloq l-Aġenzija, huma użati għall-prevenzjoni 
jew it-trattament ta’ mard b’impatt fuq is-saħħa pubblika 
globali. Dan jinkludi vaċċini użati fil-Programm Imwessa’ 
ta’ Tlaqqim tal-WHO, jew għall-protezzjoni kontra marda ta’ 
prijorità ta’ saħħa pubblika, kif ukoll mediċini għal mard taħt 
mira tal-WHO bħall-HIV/AIDS, il-malarja jew it-tuberkulożi.

L-Unjoni Ewropea 
(UE) żviluppat suq 

uniku permezz ta’ sistema 
standardizzata ta’ liġijiet li 

japplikaw għall-Istati Membri 
kollha tagħha. L-istess regoli 

u proċeduri armonizzati japplikaw 
għall-Istati Membri kollha  

fir-rigward tal-awtorizzazzjoni 
ta’ mediċini u s-superviżjoni 

tas-sigurtà tal-mediċini.

Adeżjoni 
mal-UE tfisser 
impenn li jkun 

applikat l-“acquis 
communautaire” (il-korp 
ta’ leġiżlazzjoni u gwida 

tal-UE) sabiex ikun żgurat 
li l-Istati Membri tal-UE 
kollha joperaw skont 

l-istess standards. 

Popolazzjoni:  
’il fuq minn 500 miljun

PDG:  
12.9 triljun euro

Lingwi uffiċjali:  
24

Awtoritajiet regolatorji tal-mediċini: 
50+

Awstrija Belġju Bulgarija Kroazja Ċipru Repubblika Danimarka Estonja Finlandja Franza Ġermanja Greċja Ungerija Irlanda 

Italja Latvia Litwanja Luxemburg Malta Pajjiżi l-Baxxi Polonja Portugall Rumanija Slovakkja Slovenia Spanja Isvezja Renju Unit Islanda Liechtenstein Norveġja
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