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KUMITAT GĦALL-PRODOTTI MEDIĊINALI GĦALL-UŻU MILL-BNIEDEM 
(CHMP) 

 
OPINJONI WARA REFERENZA TAL-ARTIKOLU 29(4)1 DWAR 

Oracea 
 

Denominazzjoni Komuni Internazzjonali (DKI): doxycycline monoidrat 

INFORMAZZJONI ĠENERALI 

Oracea, 40 mg, kapsuli b'rilaxx modifikat huwa antibijotiku (doxycycline) indikat sabiex inaqqas il-
leżjonijiet papulopustulari f'pazjenti adulti b'rosaċea fil-wiċċ.  
 
L-applikant, FGK Representative Service GmbH ippreżenta applikazzjoni għall-Awtorizzazzjoni għat-
Tqegħid fis-Suq ta' Oracea, 40 mg, kapsula b'rilaxx modifikat fuq il-bażi tal-applikazzjoni għat-tqegħid fis-
suq fir-Renju Unit fit-28 ta' Frar 2006. Il-Proċedura Deċentralizzata UK/H/0892/01/DC bdiet fit-12 ta' April 
2006. L-Istat Membru ta' Referenza kien ir-Renju Unit u l-Istati Membri konċernati kienu l-Awstrija, il-
Ġermanja, il-Finlandja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Olanda u l-Iżvezja.  
 
Dawn l-Istati Membri ma setgħux jilħqu ftehim u għalhekk ir-Renju Unit irrefera r-raġunijiet għan-nuqqas ta' 
qbil lis-CHMP fis-27 ta' Lulju 2007. 
 
Ġiet identifikata differenza sostanzjali fir-rigward tan-nuqqas ta' biżżejjed provi tas-sigurtà u l-effikaċja, il-
feġġa tar-reżistenza batterjali kkawżata mill-użu ta' Oracea u l-prova mhux suffiċjenti ta' benefiċċju pożittiv: 
proporzjon ta' riskju. Dawn il-kwistjonijiet tqiesu bħala ta' tħassib serju għas-saħħa pubblika.  
 
Il-proċedura ta' arbitraġġ bdiet fl-20 ta' Settembru 2007 bl-adozzjoni ta' Lista ta' Mistoqsijiet. Ir-Rapporteur 
kien Dr Tomas Salmonson (SE) u l-Ko-Rapporteur kien Dr Ian Hudson (UK). L-Applikant ipprovda 
spjegazzjonijiet bil-miktub fit-30 ta' Novembru 2007 u fit-3 ta' Marzu 2008.  
 
Waqt il-laqgħa tiegħu ta' April 2008, is-CHMP, fid-dawl tad-dejta globali ppreżentata u d-diskussjoni 
xjentifika fi ħdan il-Kumitat, kien tal-opinjoni li l-oġġezzjonijiet li wasslu għar-Referenza tal-Artikolu 29 
m'għandhomx iċaħħdu l-għoti ta' Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq għal Oracea u li s-Sommarju tal-
Karatteristiċi tal-Prodott, it-tikketta u l-fuljett ta' tagħrif tal-Istat Membru ta' Referenza għandhom jiġu 
emendati. Għalhekk, fl-24 ta' April 2008, ġiet adottata opinjoni pożittiva b'kunsens u r-raġunijiet għal 
opinjoni, il-kundizzjonijiet tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-SPC, it-Tikketta u l-Fuljett ta' 
Tagħrif emendati tal-Istat Membru relevanti ġew annessi.  
 
Il-lista tal-ismijiet tal-prodott mediċinali kkonċernati hija mogħtija fl-Anness I. Il-konklużjonijiet xjentifiċi 
huma pprovduti fl-Anness II, flimkien mas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott fl-Anness III. Il-
kundizzjonijiet għall-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq huma pprovduti fl-Anness IV.  
 
L-opinjoni finali nbidlet f'Deċiżjoni mill-Kummissjoni Ewropea fit-22 ta' Lulju 2008.  

                                                      
1 Artikolu 29(4) tad-Direttiva 2001/83/KE, kif emendat. 


