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Emenda 15
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dispożizzjonijiet dwar il-
farmakoviġilanza relatati mal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 u d-Direttiva 2001/83/EC
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem12 kif 
emendata bid-Direttiva 2010/84/EU tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li temenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza, id-
Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-
Unjoni relatat mal-prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem13, ir-Regolament 
(UE) Nru 1235/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li jemenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza tal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u 
veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini, u r-Regolament 
(KE) Nru 1394/2007 dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata14, id-
Direttiva 2012/26/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 li temenda d-
Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-
farmakoviġilanza15 u r-Regolament (UE) 
Nru 1027/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza16. Dawk l-
emendi jkopru biss prodotti mediċinali 

(2) Id-dispożizzjonijiet dwar il-
farmakoviġilanza relatati mal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 u d-Direttiva 2001/83/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem12 kif 
emendata bid-Direttiva 2010/84/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li temenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza, id-
Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-
Unjoni relatat mal-prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem13, ir-Regolament 
(UE) Nru 1235/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li jemenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza tal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u 
veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini, u r-Regolament 
(KE) Nru 1394/2007 dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata14, id-
Direttiva 2012/26/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 li temenda d-
Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-
farmakoviġilanza15 u r-Regolament (UE) 
Nru 1027/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza16. Dawk l-
emendi jkopru biss prodotti mediċinali 
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għall-użu mill-bniedem. Dawk l-emendi 
jipprevedu kompiti ġodda għall-Aġenzija 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza inklużi 
proċeduri tal-farmakoviġilanza għall-
Unjoni kollha, il-monitoraġġ ta’ każijiet ta’ 
litteratura, l-għodod imtejba tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni u l-forniment ta’ iktar 
informazzjonigħall-pubbliku ġenerali. 
Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza tistipula li l-Aġenzija 
għandha tkun awtorizzata tiffinanzja dawk 
l-attivitajiet mit-tariffi ċċarġjati lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq. Għaldaqstant, għandhom jinħolqu 
kategoriji ġodda ta’ tariffi sabiex ikopru l-
kompiti ġodda u speċifiċi tal-Aġenzija.

għall-użu mill-bniedem. Dawk l-emendi 
jipprevedu kompiti ġodda għall-Aġenzija 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza inklużi 
proċeduri tal-farmakoviġilanza għall-
Unjoni kollha, il-monitoraġġ ta’ każijiet ta’ 
litteratura, l-għodod imtejba tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni u l-forniment ta’ iktar 
informazzjoni għall-pubbliku ġenerali. 
Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza tistipula li l-Aġenzija 
għandha tkun awtorizzata tiffinanzja dawk 
l-attivitajiet mit-tariffi ċċarġjati lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq. Madankollu, filwaqt li jitqies il-
benefiċċju għas-soċjetà kollha, għandu 
jingħata r-rispett dovut lill-
farmakoviġilanza bħala kompitu sovran. 
Għalhekk, il-perċentwal ta' fondi tal-UE 
fil-finanzjament tal-baġit tal-EMA 
għandu jinżamm, tal-anqas, kif inhu 
qabel l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Il-kontribuzzjoni għandha 
tintuża biex jitnaqqsu l-ispejjeż għall-
finanzjament tal-kompiti ta' rutina u 
għalhekk it-tariffa annwali fissa.
Għaldaqstant, għandhom jinħolqu 
kategoriji ġodda ta’ tariffi sabiex ikopru l-
kompiti ġodda u speċifiċi tal-Aġenzija.

__________________ __________________
12 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67. 12 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.
13 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 74. 13 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 74.
14 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 1. 14 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 1.
15 ĠU L 299, 27.10.2012, p. 1. 15 ĠU L 299, 27.10.2012, p. 1.
16 ĠU L 316, 14.11.2012, p. 38. 16 ĠU L 316, 14.11.2012, p. 38.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika hija kompitu sovran. L-attivitajiet ta' farmakoviġilanza 
jaqdu dan il-bżonn. Attwalment, il-finanzjament tal-EMA jikkonsisti minn kontribuzzjoni mill-
Unjoni u mit-tariffi mħallsa mill-industrija. Madankollu, il-proposta tal-Kummissjoni 
tipprevedi li l-kompiti addizzjonali jiġu ffinanzjati unikament mill-industrija.
Farmakoviġilanza mħallsa għalkollox mit-tariffi tesponi s-sistema għall-periklu li ma tibqax 
titqies bħala waħda indipendenti mill-interessi tal-industrija farmaċewtika.
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Emenda 16
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dispożizzjonijiet dwar il-
farmakoviġilanza relatati mal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 u d-Direttiva 2001/83/EC
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem12 kif 
emendata bid-Direttiva 2010/84/EU tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li temenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza, id-
Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-
Unjoni relatat mal-prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem13, ir-Regolament 
(UE) Nru 1235/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li jemenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza tal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u 
veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini, u r-Regolament 
(KE) Nru 1394/2007 dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata14, id-
Direttiva 2012/26/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 li temenda d-
Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-
farmakoviġilanza15 u r-Regolament (UE) 
Nru 1027/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza16. Dawk l-

(2) Id-dispożizzjonijiet dwar il-
farmakoviġilanza relatati mal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 u d-Direttiva 2001/83/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem12 kif 
emendata bid-Direttiva 2010/84/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li temenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza, id-
Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-
Unjoni relatat mal-prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem13, ir-Regolament 
(UE) Nru 1235/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li jemenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza tal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u 
veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini, u r-Regolament 
(KE) Nru 1394/2007 dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata14, id-
Direttiva 2012/26/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 li temenda d-
Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-
farmakoviġilanza15 u r-Regolament (UE) 
Nru 1027/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza16. Dawk l-
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emendi jkopru biss prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem. Dawk l-emendi 
jipprevedu kompiti ġodda għall-Aġenzija 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza inklużi 
proċeduri tal-farmakoviġilanza għall-
Unjoni kollha, il-monitoraġġ ta’ każijiet ta’ 
litteratura, l-għodod imtejba tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni u l-forniment ta’ iktar 
informazzjonigħall-pubbliku ġenerali. 
Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza tistipula li l-Aġenzija 
għandha tkun awtorizzata tiffinanzja dawk 
l-attivitajiet mit-tariffi ċċarġjati lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq. Għaldaqstant, għandhom jinħolqu 
kategoriji ġodda ta’ tariffi sabiex ikopru l-
kompiti ġodda u speċifiċi tal-Aġenzija.

emendi jkopru biss prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem. Dawk l-emendi 
jipprevedu kompiti ġodda għall-Aġenzija 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza inklużi 
proċeduri tal-farmakoviġilanza għall-
Unjoni kollha, il-monitoraġġ ta’ każijiet ta’ 
litteratura, l-għodod imtejba tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni u l-forniment ta’ iktar 
informazzjoni għall-pubbliku ġenerali. 
Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza tistipula li l-Aġenzija 
għandha tkun awtorizzata tiffinanzja dawk 
l-attivitajiet mit-tariffi ċċarġjati lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq u minn kontribuzzjoni mill-Unjoni. 
Għaldaqstant, għandhom jinħolqu 
kategoriji ġodda ta’ tariffi sabiex ikopru l-
kompiti ġodda u speċifiċi tal-Aġenzija. Il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jeżaminaw il-livell tal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni abbażi ta' 
evalwazzjoni tal-ħtiġijiet u filwaqt li jitqies 
il-livell tat-tariffi. Il-livell tat-tariffi 
ċċarġjati lid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għandu jqis is-
sitwazzjoni finanzjarja attwali u l-ambjent 
intraprenditorjali tal-Istati Membri.

__________________ __________________
12 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67. 12 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.
13 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 74. 13 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 74.
14 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 1. 14 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 1.
15 ĠU L 299, 27.10.2012, p. 1. 15 ĠU L 299, 27.10.2012, p. 1.
16 ĠU L 316, 14.11.2012, p. 38. 16 ĠU L 316, 14.11.2012, p. 38.

Or. en

Emenda 17
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dispożizzjonijiet dwar il-
farmakoviġilanza relatati mal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 u d-Direttiva 2001/83/EC
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem12 kif 
emendata bid-Direttiva 2010/84/EU tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li temenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza, id-
Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-
Unjoni relatat mal-prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem13, ir-Regolament 
(UE) Nru 1235/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li jemenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza tal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u 
veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini, u r-Regolament 
(KE) Nru 1394/2007 dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata14, id-
Direttiva 2012/26/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 li temenda d-
Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-
farmakoviġilanza15 u r-Regolament (UE) 
Nru 1027/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza16. Dawk l-
emendi jkopru biss prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem. Dawk l-emendi 
jipprevedu kompiti ġodda għall-Aġenzija 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza inklużi 
proċeduri tal-farmakoviġilanza għall-
Unjoni kollha, il-monitoraġġ ta’ każijiet ta’ 
litteratura, l-għodod imtejba tat-teknoloġija 

(2) Id-dispożizzjonijiet dwar il-
farmakoviġilanza relatati mal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
stabbiliti bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 u d-Direttiva 2001/83/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem12 kif 
emendata bid-Direttiva 2010/84/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li temenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza, id-
Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-
Unjoni relatat mal-prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem13, ir-Regolament 
(UE) Nru 1235/2010 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 2010 li jemenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza tal-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u 
veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini, u r-Regolament 
(KE) Nru 1394/2007 dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata14, id-
Direttiva 2012/26/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 li temenda d-
Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-
farmakoviġilanza15 u r-Regolament (UE) 
Nru 1027/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza16. Dawk l-
emendi jkopru biss prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem. Dawk l-emendi 
jipprevedu kompiti ġodda għall-Aġenzija 
fir-rigward tal-farmakoviġilanza inklużi 
proċeduri tal-farmakoviġilanza għall-
Unjoni kollha, il-monitoraġġ ta’ każijiet ta’ 
litteratura, l-għodod imtejba tat-teknoloġija 
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tal-informazzjoni u l-forniment ta’ iktar 
informazzjonigħall-pubbliku ġenerali. 
Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza tistipula li l-Aġenzija 
għandha tkun awtorizzata tiffinanzja dawk 
l-attivitajiet mit-tariffi ċċarġjati lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq. Għaldaqstant, għandhom jinħolqu 
kategoriji ġodda ta’ tariffi sabiex ikopru l-
kompiti ġodda u speċifiċi tal-Aġenzija.

tal-informazzjoni u l-forniment ta’ iktar 
informazzjoni għall-pubbliku ġenerali. 
Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza tistipula li l-Aġenzija 
għandha tkun awtorizzata, minbarra l-
finanzjament pubbliku pprovdut mill-
baġit tal-Unjoni Ewropea, tiffinanzja 
dawk l-attivitajiet mit-tariffi ċċarġjati lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq. Għaldaqstant, għandhom jinħolqu 
kategoriji ġodda ta’ tariffi sabiex ikopru l-
kompiti ġodda u speċifiċi tal-Aġenzija.

__________________ __________________
12 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67. 12 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.
13 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 74. 13 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 74.
14 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 1. 14 ĠU L 348, 31.12.2010, p. 1.
15 ĠU L 299, 27.10.2012, p. 1. 15 ĠU L 299, 27.10.2012, p. 1.
16 ĠU L 316, 14.11.2012, p. 38. 16 ĠU L 316, 14.11.2012, p. 38.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bl-għan li jkun żgurat li l-valutazzjonijiet ikunu kemm jista' jkun trasparenti, oġġettivi u 
indipendenti, għandu jiġi pprovdut finanzjament mill-baġit tal-UE għall-kompiti ġodda ta' 
farmakoviġilanza.

Emenda 18
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tariffi msemmija f’dan ir-Regolament 
għandhom ikunu trasparenti, ġusti u 
ppropozjonati għax-xogħol imwettaq.

(7) It-tariffi msemmija f’dan ir-Regolament 
għandhom ikunu trasparenti, ġusti u 
propozjonati għax-xogħol imwettaq. 
Informazzjoni dwar dawn it-tariffi 
għandha tkun pubblikament disponibbli.

Or. en
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Emenda 19
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Dan ir-Regolament għandu jirreferi biss 
għal tariffi li għandhom jinġabru mill-
Aġenzija, filwaqt li l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu kompetenti għad-
deċiżjoni dwar tariffi possibbli ċċarġjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma għadhomx jiġu 
ċċarġjati darbtejn għall-istess attività ta’ 
farmakoviġilanza. Għaldaqstant, l-Istati 
Membri ma għandhomx jiċċarġjaw tariffi 
għall-attivitajiet mhux koperti b’dan ir-
Regolament.

(8) Dan ir-Regolament għandu jirreferi biss 
għal tariffi li għandhom jinġabru mill-
Aġenzija, filwaqt li l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu kompetenti għad-
deċiżjoni dwar tariffi possibbli ċċarġjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma għadhomx jiġu 
ċċarġjati darbtejn għall-istess attività ta’ 
farmakoviġilanza.

Or. en

Emenda 20
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Dan ir-Regolament għandu jirreferi biss 
għal tariffi li għandhom jinġabru mill-
Aġenzija, filwaqt li l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu kompetenti għad-
deċiżjoni dwar tariffi possibbli ċċarġjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma għadhomx jiġu 
ċċarġjati darbtejn għall-istess attività ta’ 
farmakoviġilanza. Għaldaqstant, l-Istati 
Membri ma għandhomx jiċċarġjaw tariffi 
għall-attivitajiet mhux koperti b’dan ir-

(8) Dan ir-Regolament għandu jirreferi biss 
għal tariffi li għandhom jinġabru mill-
Aġenzija, filwaqt li l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu kompetenti għad-
deċiżjoni dwar tariffi possibbli ċċarġjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Madankollu, id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma 
għadhomx jiġu ċċarġjati darbtejn għall-
istess attività ta’ farmakoviġilanza. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri ma 
għandhomx jiċċarġjaw tariffi għall-
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Regolament. attivitajiet mhux koperti b’dan ir-
Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir distinzjoni ċara bejn it-tariffi mħallsa lill-Istati Membri u t-tariffi mħallsa lill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

Emenda 21
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Dan ir-Regolament għandu jirreferi biss 
għal tariffi li għandhom jinġabru mill-
Aġenzija, filwaqt li l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu kompetenti għad-
deċiżjoni dwar tariffi possibbli ċċarġjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma għadhomx jiġu 
ċċarġjati darbtejn għall-istess attività ta’ 
farmakoviġilanza. Għaldaqstant, l-Istati 
Membri ma għandhomx jiċċarġjaw tariffi 
għall-attivitajiet mhux koperti b’dan ir-
Regolament.

(8) Dan ir-Regolament għandu jirreferi biss 
għal tariffi li għandhom jinġabru mill-
Aġenzija, filwaqt li l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu kompetenti għad-
deċiżjoni dwar tariffi possibbli ċċarġjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, partikolarment għal kompiti ta' 
detezzjoni tas-sinjali. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma 
għadhomx jiġu ċċarġjati darbtejn għall-
istess attività ta’ farmakoviġilanza. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri ma 
għandhomx jiċċarġjaw tariffi għall-
attivitajiet mhux koperti b’dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi d-detezzjoni tas-sinjali tneħħiet mill-kamp ta' applikazzjoni tat-tariffa annwali fissa mir-
Rapporteur, għandu jkun speċifikat li din tibqa' kompetenza tal-Istati Membri.

Emenda 22
Linda McAvan
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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Dan ir-Regolament għandu jirreferi biss 
għal tariffi li għandhom jinġabru mill-
Aġenzija, filwaqt li l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu kompetenti għad-
deċiżjoni dwar tariffi possibbli ċċarġjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma għadhomx jiġu 
ċċarġjati darbtejn għall-istess attività ta’
farmakoviġilanza. Għaldaqstant, l-Istati 
Membri ma għandhomx jiċċarġjaw tariffi 
għall-attivitajiet mhux koperti b’dan ir-
Regolament.

(8) Dan ir-Regolament għandu jirreferi biss 
għal tariffi li għandhom jinġabru mill-
Aġenzija, filwaqt li l-Istati Membri 
għandhom jibqgħu kompetenti għad-
deċiżjoni dwar tariffi possibbli ċċarġjati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma għadhomx jiġu 
ċċarġjati darbtejn għall-istess attività ta’ 
farmakoviġilanza. Għaldaqstant, l-Istati 
Membri ma għandhomx jiċċarġjaw tariffi 
għall-attivitajiet mhux koperti b’dan ir-
Regolament, inklużi tariffi għal 
varjazzjonijiet sussegwenti tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li l-kumpaniji m'għandux ikollhom iħallsu tariffi nazzjonali għal xi 
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq li jistgħu jirriżultaw minn waħda mill-proċeduri ta' 
farmakoviġilanza. Dan huwa forma ta' "ċċarġjar doppju", billi l-awtoritajiet kompetenti jridu 
biss jikkopjaw l-bidla l-ġdida fil-PIL – l-analiżi xjentifika diġà saret.

Emenda 23
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ix-xogħol imwettaq fil-livell tal-
Unjoni fir-rigward tal-valutazzjoni ta’ 
studji dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni mingħajr intervent
imposta minn awtorità u li l-protokoll 
tagħha ġie approvat mill-Kumitat tal-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza, jinvolvi s-superviżjoni 

(12) Ix-xogħol imwettaq fil-livell tal-
Unjoni fir-rigward tal-valutazzjoni ta’ 
studji dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni imposta minn awtorità u li 
l-protokoll tagħha ġie approvat mill-
Kumitat tal-Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza, jinvolvi s-superviżjoni 
ta’ dawn l-istudji, li tibda mill-valutazzjoni 
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ta’ dawn l-istudji, li tibda mill-valutazzjoni 
tal-abbozz ta’ protokoll u mhix limitata 
għall-valutazzjoni tar-rapporti tal-istudju 
finali. Għalhekk, it-tariffa ċċarġjata għal 
din il-proċedura fir-rigward ta’ studji li 
ġew iffinalizzati għandha tkopri x-xogħol 
kollu relatat mal-istudju. Sabiex ikun evitat 
iċċarġjar doppju, id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq li huma 
ċċarġjati t-tariffa għall-valutazzjoni ta’ 
studji dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni mingħajr intervent
imposta minn awtorità, għandhom ikunu 
eżentati minn kwalunkwe tariffa oħra 
iċċarġjata minn awtorità kompetenti, għas-
sottomissjoni ta’ dawk l-istudji.

tal-abbozz ta’ protokoll u mhix limitata 
għall-valutazzjoni tar-rapporti tal-istudju 
finali. Għalhekk, it-tariffa ċċarġjata għal 
din il-proċedura fir-rigward ta’ studji li 
ġew iffinalizzati għandha tkopri x-xogħol 
kollu relatat mal-istudju. Sabiex ikun evitat 
iċċarġjar doppju, id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
huma ċċarġjati t-tariffa għall-valutazzjoni 
ta’ studji dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni imposta minn awtorità, 
għandhom ikunu eżentati minn kwalunkwe 
tariffa oħra ċċarġjata minn awtorità 
kompetenti, għas-sottomissjoni ta’ dawk l-
istudji.

Or. en

Emenda 24
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ix-xogħol imwettaq fil-livell tal-
Unjoni fir-rigward tal-valutazzjoni ta’ 
studji dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni mingħajr intervent
imposta minn awtorità u li l-protokoll 
tagħha ġie approvat mill-Kumitat tal-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza, jinvolvi s-superviżjoni 
ta’ dawn l-istudji, li tibda mill-valutazzjoni 
tal-abbozz ta’ protokoll u mhix limitata 
għall-valutazzjoni tar-rapporti tal-istudju 
finali. Għalhekk, it-tariffa ċċarġjata għal 
din il-proċedura fir-rigward ta’ studji li 
ġew iffinalizzati għandha tkopri x-xogħol 
kollu relatat mal-istudju. Sabiex ikun evitat 
iċċarġjar doppju, id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq li huma 
ċċarġjati t-tariffa għall-valutazzjoni ta’ 
studji dwar is-sikurezza wara l-

(12) Ix-xogħol imwettaq fil-livell tal-
Unjoni fir-rigward tal-valutazzjoni ta’ 
studji dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni imposta minn awtorità u li 
l-protokoll tagħha ġie approvat mill-
Kumitat tal-Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza, jinvolvi s-superviżjoni 
ta’ dawn l-istudji, li tibda mill-valutazzjoni 
tal-abbozz ta’ protokoll u mhix limitata 
għall-valutazzjoni tar-rapporti tal-istudju 
finali. Għalhekk, it-tariffa ċċarġjata għal 
din il-proċedura fir-rigward ta’ studji li 
ġew iffinalizzati għandha tkopri x-xogħol 
kollu relatat mal-istudju. Sabiex ikun evitat 
iċċarġjar doppju, id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
huma ċċarġjati t-tariffa għall-valutazzjoni 
ta’ studji dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni imposta minn awtorità, 
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awtorizzazzjoni mingħajr intervent
imposta minn awtorità, għandhom ikunu 
eżentati minn kwalunkwe tariffa oħra 
iċċarġjata minn awtorità kompetenti, għas-
sottomissjoni ta’ dawk l-istudji.

għandhom ikunu eżentati minn kwalunkwe 
tariffa oħra iċċarġjata minn awtorità 
kompetenti, għas-sottomissjoni ta’ dawk l-
istudji.

Or. en

Emenda 25
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għall-valutazzjoni tagħhom, ir-relaturi 
jiddependu fuq l-evalwazzjoni xjentifika u 
r-riżorsi tal-korpi nazzjonali tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq, filwaqt 
li hija r-responsabbiltà tal-Aġenzija li 
tikkoordina r-riżorsi xjentifiċi eżistenti 
għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri. Fl-
isfond ta’ dan u biex jiġu żgurati riżorsi 
adegwati għall-valutazzjoni xjentifiċi 
relatati mal-proċeduri ta’ farmakoviġilanza 
fl-Unjoni kollha, l-Aġenzija għandha 
tirrimunera s-servizzi tal-valutazzjoni 
xjentifika pprovduti mir-relaturi maħtura 
mill-Istati Membri bħala membri tal-
Kumitat tal-Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 jew, meta rilevanti, minn 
relaturi fil-grupp ta' koordinazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 27 tad-
Direttiva 2001/83/KE. Il-livell ta' 
rimunerazzjoni għax-xogħol imwettaq 
minn dawk ir-relaturi għandu jkun ibbażat 
fuq stimi medji tal-volum tax-xogħol 
involut u għandu jiġi kkunsidrat meta jkun 
qed jiġi stabbilit il-livell tat-tariffi tal-
proċeduri tal-farmakoviġilanza fl-UE 
kollha.

(13) Għall-valutazzjoni tagħhom, ir-relaturi 
jiddependu fuq l-evalwazzjoni xjentifika u 
r-riżorsi tal-korpi nazzjonali tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, 
filwaqt li hija r-responsabbiltà tal-Aġenzija 
li tikkoordina r-riżorsi xjentifiċi eżistenti 
għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri. Fl-
isfond ta’ dan u biex jiġu żgurati riżorsi 
adegwati għall-valutazzjonijiet xjentifiċi 
relatati mal-proċeduri ta’ farmakoviġilanza 
fl-Unjoni kollha, l-Aġenzija għandha 
tirrimunera s-servizzi tal-valutazzjoni 
xjentifika pprovduti mir-relaturi maħtura 
mill-Istati Membri bħala membri tal-
Kumitat tal-Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 jew, meta rilevanti, minn 
relaturi fil-grupp ta' koordinazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 27 tad-
Direttiva 2001/83/KE. Madankollu, biex 
ikun żgurat li l-attivitajiet marbuta mal-
proċeduri ta' farmakoviġilanza fl-Unjoni 
kollha jkunu konnessi biss mal-ħtieġa li 
tiġi żgurata s-sikurezza tal-pazjenti, ir-
relatur ta' riferiment m'għandux ikun l-
Istat Membru li talab dak ir-riferiment. 
Rigward il-livell ta' rimunerazzjoni għax-
xogħol imwettaq mir-relaturi u l-
korelaturi, il-ħlas għandu jkun ibbażat fuq 
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fatturi ċari u trasparenti, li jipprovdu 
indikazzjoni preċiża tan-numru ta' sigħat 
ta' xogħol fuq kull valutazzjoni mir-
relatur u mill-korelatur(i) u tal-ispejjeż 
relatati, u għandu jiġi kkunsidrat meta jkun 
qed jiġi stabbilit il-livell tat-tariffi tal-
proċeduri tal-farmakoviġilanza fl-UE 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-uniċi raġunijiet li għalihom isiru riferimenti jkunu s-sikurezza tal-
pazjenti, il-kwalità, il-manifattura jew kwistjonijiet ta' effikaċja u biex tiġi evitata l-
impressjoni ta' kunflitt ta' interess possibbli, l-Istat(i) Membru/i li jibda/jibdew riferiment 
speċifiku m'għandhux/m'għandhomx jintgħażel/jintgħażlu bħala relatur(i) jew korelatur(i) 
għal dan ir-riferiment speċifiku.

Emenda 26
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għall-valutazzjoni tagħhom, ir-relaturi 
jiddependu fuq l-evalwazzjoni xjentifika u 
r-riżorsi tal-korpi nazzjonali tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq, filwaqt 
li hija r-responsabbiltà tal-Aġenzija li 
tikkoordina r-riżorsi xjentifiċi eżistenti 
għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri. Fl-
isfond ta’ dan u biex jiġu żgurati riżorsi 
adegwati għall-valutazzjoni xjentifiċi 
relatati mal-proċeduri ta’ farmakoviġilanza 
fl-Unjoni kollha, l-Aġenzija għandha 
tirrimunera s-servizzi tal-valutazzjoni 
xjentifika pprovduti mir-relaturi maħtura 
mill-Istati Membri bħala membri tal-
Kumitat tal-Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 jew, meta rilevanti, minn 
relaturi fil-grupp ta' koordinazzjoni 

(13) Għall-valutazzjoni tagħhom, ir-relaturi 
jiddependu fuq l-evalwazzjoni xjentifika u 
r-riżorsi tal-korpi nazzjonali tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, 
filwaqt li hija r-responsabbiltà tal-Aġenzija 
li tikkoordina r-riżorsi xjentifiċi eżistenti 
għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri. Fl-
isfond ta’ dan u biex jiġu żgurati riżorsi 
adegwati għall-valutazzjonijiet xjentifiċi 
relatati mal-proċeduri ta’ farmakoviġilanza 
fl-Unjoni kollha, l-Aġenzija għandha 
tirrimunera s-servizzi tal-valutazzjoni 
xjentifika pprovduti mir-relaturi maħtura 
mill-Istati Membri bħala membri tal-
Kumitat tal-Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 jew, meta rilevanti, minn 
relaturi u korelaturi fil-grupp ta' 
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msemmi fl-Artikolu 27 tad-
Direttiva 2001/83/KE. Il-livell ta' 
rimunerazzjoni għax-xogħol imwettaq 
minn dawk ir-relaturi għandu jkun ibbażat 
fuq stimi medji tal-volum tax-xogħol 
involut u għandu jiġi kkunsidrat meta jkun 
qed jiġi stabbilit il-livell tat-tariffi tal-
proċeduri tal-farmakoviġilanza fl-UE 
kollha.

koordinazzjoni msemmi fl-Artikolu 27 tad-
Direttiva 2001/83/KE. Il-livell ta' 
rimunerazzjoni għax-xogħol imwettaq 
minn dawk ir-relaturi u l-korelaturi
għandu jkun ibbażat fuq stimi medji tal-
volum tax-xogħol involut u għandu jiġi 
kkunsidrat meta jkun qed jiġi stabbilit il-
livell tat-tariffi tal-proċeduri tal-
farmakoviġilanza fl-UE kollha.

Or. en

Emenda 27
Peter Liese

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Jekk id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq juru li d-dħul għal 
prodott mediċinali huwa inqas minn jew 
daqs l-ispejjeż tal-prodott, u li l-prodott 
mediċinali huwa ta' valur djanjostiku jew 
terapewtiku kbir, jinvolvi sustanzi ġodda 
jew indikazzjonijiet ġodda għal sustanzi 
eżistenti, jew li jikkonċerna xejriet ta' 
mard serju mingħajr ebda metodu 
eżistenti ta' terapija jew ittestjar, jew jekk 
il-grupp fil-mira huwa żgħir, it-tariffi 
għandhom ikunu soġġetti għal tnaqqis.

Or. en

Emenda 28
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
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għat-tqegħid fis-suq li jappartjenu għall-
istess kumpanija prinċipali jew grupp ta' 
kumpaniji jew li jkunu kkonkludew 
ftehimiet jew li jeżerċitaw prattiki bi 
ftehim rigward it-tqegħid fis-suq tal-
prodott mediċinali rilevanti għandhom 
jitqiesu bħala entità waħda (i.e. 'detentur 
uniku tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq').

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji rigward id-definizzjoni tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq bħala 
l-"istess entità" diġà huma stabbiliti fil-Komunikazzjoni 98/C 229/03 tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-proċeduri Komunitarji tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għall-
prodotti mediċinali u għandhom jiġu segwiti wkoll għall-fini tat-tariffi tal-farmakoviġilanza.

Emenda 29
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) F’konformità mal-politika tal-Unjoni 
ta’ appoġġ għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, it-tariffi mnaqqsa għandhom 
japplikaw għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju skont it-tifsira tar-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ 
mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju18. B’mod konsistenti ma’ din il-
politika, il-mikrointrapriżi skont it-tifsira 
ta’ dik ir-rakkomandazzjoni, għandhom 
jiġu eżentati mit-tariffi kollha taħt dan ir-
Regolament.

(15) F’konformità mal-politika tal-Unjoni 
ta’ appoġġ għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju, it-tariffi mnaqqsa, id-differiment 
tal-ħlas tat-tariffi u l-assistenza 
amministrattiva għandhom japplikaw 
għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju 
skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta’ 
mikrointrapriżi u intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju18. B’mod konsistenti ma’ din il-
politika, il-mikrointrapriżi skont it-tifsira 
ta’ dik ir-rakkomandazzjoni, għandhom 
jiġu eżentati mit-tariffi kollha taħt dan ir-
Regolament.

__________________ __________________
18 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36. 18 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tariffi mnaqqsa, id-differiment tal-ħlas tat-tariffi u l-assistenza amministrattiva kienu diġà 
stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 726/2004.

Emenda 30
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-prodotti mediċinali ġeneriċi, il-
prodotti mediċinali awtorizzati skont id-
dispożizzjonijiet relatati ma’ użu 
mediċinali stabbilit sew, prodotti 
mediċinali omeopatiċi awtorizzati u 
prodotti mediċinali tal-ħxejjex awtorizzati, 
għandhom ikunu soġġetti għal tariffa 
annwali fissa mnaqqsa peress li dawk il-
prodotti ġeneralment għandhom profil 
stabbilit sew ta’ sikurezza. Madankollu, 
f’każijiet meta dawn il-prodotti huma parti 
minn kwalunkwe proċedura ta’ 
farmakoviġilanza fl-Unjoni kollha, 
għandha tkun iċċarġjata t-tariffa kollha 
minħabba x-xogħol involut. Minħabba li l-
leġiżlazzjoni dwar il-farmakoviġilanza 
tinkoraġġixxi li jsiru studji konġunti dwar 
is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni, id-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandhom jaqsmu t-tariffa 
applikabbli fil-każ li jiġi ppreżentat studju 
konġunt.

(16) Il-prodotti mediċinali awtorizzati 
skont id-dispożizzjonijiet relatati ma’ użu 
mediċinali stabbilit sew, prodotti 
mediċinali omeopatiċi awtorizzati u 
prodotti mediċinali erbali awtorizzati, 
għandhom ikunu soġġetti għal tariffa 
annwali fissa mnaqqsa peress li dawk il-
prodotti ġeneralment għandhom profil 
stabbilit sew ta’ sikurezza. Madankollu, 
f’każijiet meta dawn il-prodotti huma parti 
minn kwalunkwe proċedura ta’ 
farmakoviġilanza fl-Unjoni kollha, 
għandha tkun iċċarġjata t-tariffa kollha 
minħabba x-xogħol involut. Minħabba li l-
leġiżlazzjoni dwar il-farmakoviġilanza 
tinkoraġġixxi li jsiru studji konġunti dwar 
is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni, id-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandhom jaqsmu t-tariffa 
applikabbli fil-każ li jiġi ppreżentat studju 
konġunt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' tnaqqis sistematiku tat-tariffa annwali fissa għall-prodotti mediċinali ġeneriċi 
kollha ma jistax ikun ġustifikat u għalhekk dan it-tnaqqis għandu jitneħħa.
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Emenda 31
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-prodotti mediċinali ġeneriċi, il-
prodotti mediċinali awtorizzati skont id-
dispożizzjonijiet relatati ma’ użu 
mediċinali stabbilit sew, prodotti 
mediċinali omeopatiċi awtorizzati u
prodotti mediċinali tal-ħxejjex awtorizzati, 
għandhom ikunu soġġetti għal tariffa 
annwali fissa mnaqqsa peress li dawk il-
prodotti ġeneralment għandhom profil 
stabbilit sew ta’ sikurezza. Madankollu, 
f’każijiet meta dawn il-prodotti huma parti 
minn kwalunkwe proċedura ta’ 
farmakoviġilanza fl-Unjoni kollha, 
għandha tkun iċċarġjata t-tariffa kollha 
minħabba x-xogħol involut. Minħabba li l-
leġiżlazzjoni dwar il-farmakoviġilanza 
tinkoraġġixxi li jsiru studji konġunti dwar 
is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni, id-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandhom jaqsmu t-tariffa 
applikabbli fil-każ li jiġi ppreżentat studju 
konġunt.

(16) Il-prodotti mediċinali ġeneriċi, il-
prodotti mediċinali awtorizzati skont id-
dispożizzjonijiet relatati ma’ użu 
mediċinali stabbilit sew, il-prodotti 
mediċinali awtorizzati fl-Unjoni għal tal-
anqas 10 snin u prodotti mediċinali 
omeopatiċi u erbali awtorizzati, għandhom 
ikunu soġġetti għal tariffa annwali fissa 
mnaqqsa peress li dawk il-prodotti 
ġeneralment għandhom profil stabbilit sew 
ta’ sikurezza. Madankollu, f’każijiet meta 
dawn il-prodotti huma parti minn
kwalunkwe proċedura ta’ farmakoviġilanza 
fl-Unjoni kollha, għandha tkun iċċarġjata t-
tariffa kollha minħabba x-xogħol involut. 
Minħabba li l-leġiżlazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza tinkoraġġixxi li jsiru 
studji konġunti dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni, id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandhom jaqsmu t-tariffa applikabbli fil-
każ li jiġi ppreżentat studju konġunt.

Or. en

Emenda 32
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex jiġi evitat volum ta’ xogħol 
amministrattiv sproporzjonat għall-
Aġenzija, it-tnaqqis u l-eżenzjonijiet 
previsti f’dan ir-Regolament għandhom 
japplikaw abbażi ta’ dikjarazzjoni tad-

(18) Sabiex jiġi evitat volum ta’ xogħol 
amministrattiv sproporzjonat għall-
Aġenzija, it-tnaqqis u l-eżenzjonijiet 
previsti f’dan ir-Regolament għandhom 
japplikaw abbażi ta’ dikjarazzjoni tad-
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detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq li tgħid li huwa intitolat għat-
tnaqqis jew l-eżenzjoni. Is-sottomissjoni ta’ 
informazzjoni skorretta għandha 
għaldaqstant tiġi skoraġġita permezz ta’ 
żieda fl-ammont tat-tariffa applikabbli.

detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq li tgħid li huwa intitolat għat-
tnaqqis jew l-eżenzjoni, u li l-eżattezza 
tagħha tista' tkun ivverifikata mill-
Aġenzija. Is-sottomissjoni ta’ 
informazzjoni skorretta għandha 
għaldaqstant tiġi evitata bil-qawwa
permezz ta’ żieda fl-ammont tat-tariffa 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandhom attivament jipprovdu lill-
Aġenzija l-evidenza kollha li huma intitolati li jitolbu tnaqqis tat-tariffi jew eżenzjoni sabiex 
din tal-aħħar tkun tista' tivverifika l-eżattezza tagħha meta jkun meħtieġ.

Emenda 33
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-prodotti mediċinali omeopatiċi u 
erbali reġistrati għandhom ikunu eżenti 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skotn l-Artikolu 14 u l-Artikolu 16a tad-Direttiva 2001/83/KE. L-attivitajiet ta' 
farmakoviġilanza għal dawn il-prodotti huma kompetenza tal-Istati Membri.

Emenda 34
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jiddetermina l-
attivitajiet imwettqa fil-livell tal-Unjoni li 
għalihom huma dovuti tariffi, l-ammonti u 
r-regoli tal-ħlas ta’ dawk it-tariffi u l-livell 
ta’ rimunerazzjoni tar-relaturi.

2. Dan ir-Regolament jiddetermina l-
attivitajiet ta' farmakoviġilanza mwettqa
fil-livell tal-Unjoni li għalihom huma 
dovuti tariffi, l-ammonti u r-regoli tal-ħlas 
ta’ dawk it-tariffi u l-livell ta’ 
rimunerazzjoni tal-Aġenzija, tar-relaturi u 
tal-korelaturi.

Or. en

Emenda 35
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri ma jistgħux jimponu 
tariffi għal attivitajiet ta' 
farmakoviġilanza li diġà huma koperti 
b'dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir distinzjoni ċara bejn it-tariffi mħallsa lill-Istati Membri u t-tariffi mħallsa lill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

Emenda 36
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "Unità li tista’ tiġi ċċarġjata" tfisser kull 
entrata individwali fil-bażi tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 57(1)(l) tar-

1. "Unità li tista’ tiġi ċċarġjata" tfisser 
unità definita mis-sett ta' dejta mill-
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
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Regolament (KE) Nru 726/2004 bbażata 
fuq informazzjoni mil-lista tal-prodotti 
mediċinali kollha għall-użu mill-bniedem 
awtorizzati fl-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 57(2) tiegħu.

inkluża fil-bażi tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 57(1)(l) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004:

(a) id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq;
(b) il-pajjiż li fih l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq hija valida;
(c) l-ingredjent(i) attiv(i);
(d) il-forma farmaċewtika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isem tal-prodott mediċinali (inkluż fl-Emenda 6 tar-Rapporteur) spiss ikun fih il-qawwa, 
għalhekk it-tħassir tal-isem tal-prodott mediċinali hawnhekk jevita li d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jiġu ċċarġjati diversi drabi għall-istess prodott.

Emenda 37
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "Unità li tista’ tiġi ċċarġjata" tfisser kull 
entrata individwali fil-bażi tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 57(1)(l) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 bbażata 
fuq informazzjoni mil-lista tal-prodotti 
mediċinali kollha għall-użu mill-bniedem 
awtorizzati fl-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 57(2) tiegħu.

1. "Unità li tista’ tiġi ċċarġjata" tfisser 
unità definita mis-sett ta' dejta mill-
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
inkluża fil-bażi tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 57(1)(l) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004:

(a) id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq;
(b) il-pajjiż ta' awtorizzazzjoni;
(c) l-ingredjent(i) attiv(i);
(d) il-forma farmaċewtika.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission's proposal would have meant that companies would be charged according to 
the number of different market authorisations they have - which would be calculated at the 
level of the size of the pack. Whether the pack contains 10 or 20 tablets is not relevant for 
pharmacovigilance. It would be more appropriate to charge according to the number of 
authorisations per active ingredient and pharmaceutical form (i.e. whether the product is a 
spray, a tablet or an injectable solution etc). Using the “name of the medicinal product” to 
determine a chargeable unit could mean charging according to the strength of the product -
as the name sometimes includes information about the strength - and this introduces an 
unnecessary level of detail.

Emenda 38
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "Unità li tista’ tiġi ċċarġjata" tfisser kull 
entrata individwali fil-bażi tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 57(1)(l) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 bbażata 
fuq informazzjoni mil-lista tal-prodotti 
mediċinali kollha għall-użu mill-bniedem 
awtorizzati fl-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 57(2) tiegħu.

1. "Unità li tista’ tiġi ċċarġjata" tfisser 
unità definita mis-sett ta' dejta mill-
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
inkluża fil-bażi tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 57(1)(l) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004:

(a) id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq;
(b) il-pajjiż li fih l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq hija valida;
(c) l-ingredjent(i) attiv(i);
(d) il-forma farmaċewtika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-"unità li tista' tiġi ċċarġjata" għandha tiġi definita fil-livell tal-forma farmaċewtika. Sabiex 
tkun żgurata l-koerenza fl-għadd ta' reġistrazzjonijiet, id-definizzjoni għandha teskludi "l-
isem tal-prodott mediċinali". Dan jevita problemi għal prodotti mediċinali li jissemmew 
b'mod differenti.
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Emenda 39
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Aġenzija tiċċarġja tariffa skont il-
paragrafu 1(a), l-Aġenzija għandha 
tirrinumera lir-relatur tal-Kumitat għall-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza maħtur mill-Istat 
Membru jew lir-relatur fil-grupp ta’ 
koordinazzjoni (iktar ’il quddiem 'ir-
relatur') għax-xogħol imwettaq għall-
Aġenzija jew il-grupp ta’ koordinazzjoni. 
Din ir-rimunerazzjoni titħallas 
b’konformità mal-Artikolu 9.

2. Meta l-Aġenzija tiċċarġja tariffa skont il-
paragrafu 1(a), l-Aġenzija għandha 
tirrinumera lir-relatur u lill-korelatur tal-
Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza maħtur mill-Istat 
Membru jew l-Istat Membru li jaġixxi 
bħala relatur fil-grupp ta’ koordinazzjoni 
(iktar ’il quddiem 'ir-relatur') għax-xogħol 
imwettaq għall-Aġenzija jew il-grupp ta’ 
koordinazzjoni. Din ir-rimunerazzjoni 
għandha titħallas lill-Istat Membru li 
jaħtar jew li jaġixxi bħala r-relatur jew il-
korelatur b’konformità mal-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-grupp ta' koordinazzjoni jkun hemm l-Istat Membru li jaġixxi bħala relatur jew korelatur.
Fi kwalunkwe każ, ir-rimunerazzjoni għandha titħallas lill-Istat Membru, billi r-relatur u l-
korelatur dejjem jaħdmu f'tim ta' assessuri mill-Istat Membru. Naturalment, ir-rimunerazzjoni 
tippermetti lill-Istat Membru jwettaq ix-xogħol ta' farmakoviġilanza. Fil-fatt, it-tariffa 
titħallas ladarba jiġi ppreżentat ir-rapport ta' valutazzjoni.

Emenda 40
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tiċċarġja tariffa għall-
valutazzjoni ta’ rapporti perjodiċi dwar l-
aġġornament tas-sikurezza msemmija fil-
punti 107e u 107g tad-

1. L-Aġenzija għandha tiċċarġja tariffa 
għall-valutazzjoni ta’ rapporti perjodiċi 
dwar l-aġġornament tas-sikurezza 
msemmija fil-punti 107e u 107g tad-
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Direttiva 2001/83/KE u fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.

Direttiva 2001/83/KE u fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 bi kriterji 
ta' valutazzjoni skont l-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija hija entità internazzjonali tal-UE. Għandha bażi legali biex tivvaluta, fir-rigward 
ta' rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza, meta l-kriterji tekniċi konċernati 
jkunu fis-seħħ fl-UE kollha.

Emenda 41
Alojz Peterle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tiċċarġja tariffa għall-
valutazzjoni ta’ rapporti perjodiċi dwar l-
aġġornament tas-sikurezza msemmija fil-
punti 107e u 107g tad-
Direttiva 2001/83/KE u fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.

1. L-Aġenzija għandha tiċċarġja tariffa 
għall-valutazzjoni ta’ rapporti perjodiċi 
dwar l-aġġornament tas-sikurezza 
msemmija fil-punti 107e u 107g tad-
Direttiva 2001/83/KE u fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 bi kriterji 
ta' valutazzjoni skont l-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Emenda 42
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tiċċarġja tariffa għall-
valutazzjoni ta’ rapporti perjodiċi dwar l-
aġġornament tas-sikurezza msemmija fil-
punti 107e u 107g tad-

1. L-Aġenzija għandha tiċċarġja tariffa 
għall-valutazzjoni ta’ rapporti perjodiċi 
dwar l-aġġornament tas-sikurezza 
msemmija fil-punti 107e u 107g tad-
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Direttiva 2001/83/KE u fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.

Direttiva 2001/83/KE u fl-Artikolu 28 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 bi kriterji 
ta' valutazzjoni skont l-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun iċċarat li l-Aġenzija għandha bażi legali biex tivvaluta r-rapporti perjodiċi 
dwar l-aġġornament tas-sikurezza biss meta l-kriterji tekniċi konċernati jkunu fis-seħħ fl-UE 
kollha.

Emenda 43
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Tariffa mnaqqsa, kif stabbilit fil-
Parti I tal-Anness, għandha tapplika fir-
rigward tal-prodotti mediċinali omeopatiċi 
kif definiti fl-Artikolu 1(5) tad-
Direttiva 2001/83/KE u għall-prodotti 
mediċinali erbali kif definiti fl-
Artikolu 1(30) tad-Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-prinċipji deskritti fin-Nota Spjegattiva tal-proposta, jiġifieri l-ekwità, l-
adegwatezza tar-relazzjoni bejn ix-xogħol imwettaq u t-tip u l-livell ta' tariffa u l-
proporzjonalità iżda anke s-sempliċità u l-prattikabbiltà għall-kategorija ta' prodott tal-
prodotti mediċinali omeopatiċi, it-tariffa PSUR għandha ġeneralment titnaqqas għal 10 % 
tat-tariffa ġenerali għal kull PSUR.

Emenda 44
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont ta’ din it-tariffa huwa 
stabbilit fil-Parti I tal-Anness.

2. L-ammont ta’ din it-tariffa huwa 
stabbilit fil-Parti I tal-Anness. L-Aġenzija 
għandha tiddefinixxi 3 settijiet ta' 
valutazzjonijiet PSUR li jirriflettu l-
ammont ta' xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tariffa ta' valutazzjoni waħda biss għall-PSURs – irrispettivament mill-ammont ta' xogħol 
involut – hija inadegwata. Iżda f'każ konkret, ikun xieraq li s-sustanzi attivi rilevanti jiġu 
kategorizzati fi 3 settijiet għal valutazzjoni PSUR, skont l-ammont ta' xogħol tal-valutazzjoni 
involut – u b'tariffi differenzjati. Dan ikun approċċ bilanċjat sew bejn prerekwiżit ta' metodu 
standardizzat minn naħa waħda u l-evitar ta' trattament inugwali min-naħa l-oħra.

Emenda 45
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta detentur wieħed biss ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun 
soġġett għall-obbligu li jissottometti 
rapport perjodiku dwar l-aġġornament tas-
sikurezza fil-kuntest tal-proċeduri 
msemmija fil-paragrafu 1, l-Aġenzija 
tiċċarġja l-ammont totali tat-tariffa 
applikabbli lid-detentur ta’ awtorizzazzjoni
għat-tqegħid fis-suq.

3. Meta detentur wieħed biss ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun 
soġġett għall-obbligu li jissottometti 
rapport perjodiku dwar l-aġġornament tas-
sikurezza fil-kuntest tal-proċeduri 
msemmija fil-paragrafu 1, l-Aġenzija 
għandha tiċċarġja l-ammont totali tat-
tariffa applikabbli lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.
Madankollu, f'każijiet ta' diffikultà 
ekonomika, pereżempju għal raġunijiet 
ekonomiċi relatati mal-prodott 
ikkonċernat, għandu japplika limitu 
massimu għat-tariffa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, tariffa abbażi tal-proċedura hija ppjanata għall-
valutazzjoni tal-PSURs: EUR 19 500 għal kull sustanza attiva. F'każijiet li fihom jiġi affettwat 
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq wieħed biss, din it-tariffa tista' tkun għolja 
b'mod mhux ġustifikat, speċjalment f'każijiet ta' diffikultà ekonomika. Tali każijiet jistgħu 
jkunu, inter alia, meta l-fatturat annwali tal-prodott ikkonċernat ikun baxx u l-ispejjeż 
addizzjonali jwasslu għal sitwazzjoni li fiha wieħed ikollu jirrinuunzja għall-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq minħabba raġunijiet ekonomiċi.

Emenda 46
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta detentur wieħed biss ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun 
soġġett għall-obbligu li jissottometti 
rapport perjodiku dwar l-aġġornament tas-
sikurezza fil-kuntest tal-proċeduri 
msemmija fil-paragrafu 1, l-Aġenzija 
tiċċarġja l-ammont totali tat-tariffa 
applikabbli lid-detentur ta’ awtorizzazzjoni
għat-tqegħid fis-suq.

3. Meta detentur wieħed biss ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun 
soġġett għall-obbligu li jissottometti 
rapport perjodiku dwar l-aġġornament tas-
sikurezza fil-kuntest tal-proċeduri 
msemmija fil-paragrafu 1, l-Aġenzija 
għandha tiċċarġja l-ammont totali tat-
tariffa applikabbli lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. L-
Aġenzija, f'ċirkustanzi straordinarji, tista' 
tippermetti li jiġi nnegozjat ftehim sabiex 
id-detentur uniku tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq jiġi megħjun biex 
iħallas it-tariffa applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tista', pereżempju, tkun ta' għajnuna għall-mediċini l-qodma li f'ħafna 
każijiet jiġu prodotti minn detentur wieħed tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, u meta d-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq juri evidenza li l-qligħ mill-prodott speċifiku 
ma jkunx biżżejjed biex jitħallsu t-tariffi msemmija hawn fuq.

Emenda 47
Peter Liese
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma jistax jistenna 
benefiċċju ekonomiku b'rabta mat-tariffa 
u jekk:
(a) ikun hemm interess pubbliku fit-
tqegħid fis-suq tal-prodott minħabba l-
indikazzjoni terapewtika jew
(b) il-grupp fil-mira tal-prodott ikun 
żgħir,
l-ammont pagabbli għandu jitnaqqas 
wara applikazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq kif 
stabbilit fil-Parti I, paragrafu 2, 
subparagrafu 2 tal-Anness.

Or. en

Emenda 48
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq li huma ċċarġjati din it-
tariffa skont dan l-Artikolu għandhom 
ikunu eżenti minn kull tariffa oħra 
ċċarġjata minn awtorità kompetenti għall-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
inklużi, iżda mhux biss, tariffi għal 
varjazzjonijiet sottomessi skont l-
Artikoli 107g(2) u (4) tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-varjazzjonijiet li huma konsegwenza tal-valutazzjoni tal-PSURs għandhom jitqiesu bħala 
parti integrali mill-proċess ta' valutazzjoni kollu u m'għandhomx jerġgħu jiġu ċċarġjati fil-
livell nazzjonali billi mhi meħtieġa ebda valutazzjoni xjentifika oħra.

Emenda 49
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tiċċarġja tariffa għal studji 
dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 21a(b) jew l-
Artikolu 22a(1)(a) tad-
Direttiva 2001/83/KE u l-Artikolu 9(4)(cb) 
jew l-Artikolu 10a(1)(a) tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004 għall-valutazzjoni 
mwettqa skont l-Artikoli 107n sa 107q tad-
Direttiva 2001/83/KE u l-Artikolu 28b tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.

1. L-Aġenzija għandha tiċċarġja tariffa 
għal studji dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 21a(b) jew l-Artikolu 22a(1)(a) 
tad-Direttiva 2001/83/KE u l-
Artikolu 9(4)(cb) jew l-Artikolu 10a(1)(a) 
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jkunu twettqu f'aktar minn Stat Membru 
wieħed għall-valutazzjoni mwettqa skont l-
Artikoli 107n sa 107q tad-
Direttiva 2001/83/KE u l-Artikolu 28b tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-Artikolu 107 N(1) tad-Direttiva 2001/83/KE li jipprevedi eżenzjoni għal 
studji li għandhom isiru minn Stat Membru wieħed.

Emenda 50
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma jistax jistenna 
benefiċċju ekonomiku b'rabta mat-tariffa 



PE523.004v01-00 30/66 AM\1009213MT.doc

MT

u jekk:
(a) ikun hemm interess pubbliku fit-
tqegħid fis-suq tal-prodott minħabba l-
indikazzjoni terapewtika jew
(b) il-grupp fil-mira tal-prodott ikun 
żgħir,
 l-ammont pagabbli għandu jitnaqqas 
wara applikazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq kif 
stabbilit fil-Parti II, paragrafu 2, 
subparagrafu 2 tal-Anness.

Or. en

Emenda 51
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq li huma ċċarġjati tariffa 
skont dan l-Artikolu huma eżentati minn 
kwalunkwe tariffa oħra ċċarġjata minn 
awtorità kompetenti għas-sottomissjoni ta’ 
studji msemmija fil-paragrafu 1.

6. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq li huma ċċarġjati tariffa 
skont dan l-Artikolu għandhom ikunu
eżentati minn kwalunkwe tariffa oħra 
ċċarġjata minn awtorità kompetenti għas-
sottomissjoni ta’ studji msemmija fil-
paragrafu 1, inklużi, iżda mhux biss, tariffi 
għal varjazzjonijiet sottomessi skont l-
Artikoli 107p(2) u 107q(2) tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-varjazzjonijiet li huma konsegwenza tal-valutazzjoni tal-PASSs għandhom jitqiesu bħala 
parti integrali mill-proċess ta' valutazzjoni kollu u m'għandhomx jerġgħu jiġu ċċarġjati fil-
livell nazzjonali billi mhi meħtieġa ebda valutazzjoni xjentifika oħra.

Emenda 52
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tċċarġja tariffa għall-
valutazzjoni mwettqa fil-kuntest ta’ 
proċedura mibdija bħala riżultat tal-
evalwazzjoni ta’ dejta dwar 
farmakoviġilanza skont l-Artikoli 107i 
sa 107k tad-Direttiva 2001/83/KE, skont it-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 31(1) 
tagħha jew skont l-Artikolu 20(8) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.

1. L-Aġenzija għandha tiċċarġja tariffa 
għall-valutazzjoni mwettqa fil-kuntest ta’ 
proċedura mibdija bħala riżultat tal-
evalwazzjoni ta’ dejta dwar 
farmakoviġilanza skont l-Artikoli 107i 
sa 107k tad-Direttiva 2001/83/KE. L-
ispejjeż iġġenerati mill-proċeduri 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 31(1) tad-Direttiva 2001/38/KE, 
jew fl-Artikolu 20(8) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 għandhom jinkludu 
parteċipazzjoni tal-Istat Membru li 
jipproponi r-riferiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżgurar tas-sikurezza tal-mediċini permezz ta' attivitajiet ta' farmakoviġilanza hija wkoll 
responsabbiltà tas-saħħa pubblika. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu 
parzjalment b'mod finanzjarju. Tali kontribuzzjoni limitata mill-Istati Membri u mill-UE 
m'għandhiex madankollu twaqqaf ir-rappurtar ta' sinjali u r-riferimenti meħtieġa. Għalhekk, 
il-parteċipazzjoni ta' Stat Membru mhijiex meħtieġa f'każijiet ta' proċeduri urġenti tal-Unjoni 
(imsemmija fl-Artikolu 107i sa 107k tad-Direttiva 2001/83/KE).

Emenda 53
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma jistax jistenna 
benefiċċju ekonomiku b'rabta mat-tariffa 
u jekk:
(a) ikun hemm interess pubbliku fit-
tqegħid fis-suq tal-prodott minħabba l-
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indikazzjoni terapewtika jew
(b) il-grupp fil-mira tal-prodott ikun 
żgħir,
l-ammont pagabbli għandu jitnaqqas 
wara applikazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq kif 
stabbilit fil-Parti III, paragrafu 2, 
subparagrafu 2 tal-Anness.

Or. en

Emenda 54
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq li huma ċċarġjati din it-
tariffa skont dan l-Artikolu għandhom 
ikunu eżenti minn kull tariffa oħra 
ċċarġjata minn awtorità kompetenti għall-
valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
inklużi, iżda mhux biss, tariffi għal 
varjazzjonijiet sottomessi skont l-
Artikolu 34(3) u l-Artikolu (35) tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-varjazzjonijiet li huma konsegwenza ta' valutazzjoni ta' riferiment għandhom jitqiesu bħala 
parti integrali mill-proċess ta' valutazzjoni kollu u m'għandhomx jerġgħu jiġu ċċarġjati fil-
livell nazzjonali billi mhi meħtieġa ebda valutazzjoni xjentifika oħra.

Emenda 55
Georgios Koumoutsakos, Spyros Danellis

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tiċċarġja darba fis-
sena tariffa fissa kif stabbilit fil-Parti IV 
tal-Anness għall-attivitajiet tal-
farmakoviġilanza tagħha relatati mas-
sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
skont l-Artikolu 24, l-Artikolu 25a, l-
Artikolu 26, l-Artikolu 57(1)(l) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, mal-
monitoraġġ ta’ riċensjoni medika magħżula 
skont l-Artikolu 27 tiegħu u mad-
detezzjoni tas-sinjali skont l-Artikolu 28a 
tiegħu.

1. L-Aġenzija għandha tiċċarġja tariffa 
fissa kif stabbilit fil-Parti IV tal-Anness 
għall-attivitajiet tal-farmakoviġilanza 
tagħha relatati mas-sistemi tat-teknoloġija 
tal-informazzjoni skont l-Artikolu 24, l-
Artikolu 25a, l-Artikolu 26, l-
Artikolu 57(1)(l) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, mal-monitoraġġ ta’ 
riċensjoni medika magħżula skont l-
Artikolu 27 tiegħu u mad-detezzjoni tas-
sinjali skont l-Artikolu 28a tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi tad-dejta tinħoloq darba biss. Suċċessivament, huwa previst li jiġi adottat ir-
Regolament il-ġdid.

Emenda 56
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma jistax jistenna 
benefiċċju ekonomiku b'rabta mat-tariffa 
u jekk:
(a) ikun hemm interess pubbliku fit-
tqegħid fis-suq tal-prodott minħabba l-
indikazzjoni terapewtika jew
(b) il-grupp fil-mira tal-prodott ikun 
żgħir,
l-ammont pagabbli għandu jitnaqqas 
wara applikazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq kif 
stabbilit fil-Parti IV, paragrafu 2, 
subparagrafu 2 tal-Anness.
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Or. en

Emenda 57
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Tariffa annwali fissa mnaqqsa, kif 
stabbilit fil-Parti IV tal-Anness, tapplika 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 10a tad-Direttiva 2001/83/KE u 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
omeopatiċi awtorizzati u prodotti 
mediċinali mill-ħxejjex awtorizzati, kif 
definit rispettivament fl-Artikolu 1(5) u l-
Artikolu 1(30) tad-Direttiva 2001/83/KE.

5. Tariffa annwali fissa mnaqqsa, kif 
stabbilit fil-Parti IV tal-Anness, għandha 
tapplika fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 10a tad-Direttiva 2001/83/KE u 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali erbali 
awtorizzati, kif definiti fl-Artikolu 1(30) 
tad-Direttiva 2001/83/KE. Għal prodotti 
mediċinali omeopatiċi awtorizzati, kif 
definiti fl-Artikolu 1(5) tad-
Direttiva 2001/83/KE, m'għandhiex 
tapplika tariffa fissa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regarding homeopathic medicinal products to be entered into the database the EMA services 
rendered in return are rather negligible compared to other categories of medicinal products, 
including generic medicinal products and well-established use products. For homeopathic 
medicinal products the volume of reported adverse reactions is too small for signal detection 
by the EMA and risk management based thereon, as long-term experience with national 
PSUR submission shows. It can also not be expected that literature surveillance will be 
conducted for a range of 1,000 starting materials (all of known and long term used natural 
substances) which are used in the concerned authorized homeopathic medicinal products.

Emenda 58
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Tariffa annwali fissa mnaqqsa, kif 5. Tariffa annwali fissa mnaqqsa, kif 
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stabbilit fil-Parti IV tal-Anness, tapplika 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 10a tad-Direttiva 2001/83/KE u 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
omeopatiċi awtorizzati u prodotti 
mediċinali mill-ħxejjex awtorizzati, kif 
definit rispettivament fl-Artikolu 1(5) u l-
Artikolu 1(30) tad-Direttiva 2001/83/KE.

stabbilit fil-Parti IV tal-Anness, għandha 
tapplika fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 10a tad-
Direttiva 2001/83/KE u fir-rigward ta’ 
prodotti mediċinali omeopatiċi awtorizzati 
u prodotti mediċinali erbali awtorizzati, kif 
definiti rispettivament fl-Artikolu 1(5) u l-
Artikolu 1(30) tad-Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' tnaqqis sistematiku tat-tariffa annwali fissa għall-prodotti mediċinali ġeneriċi 
kollha ma jistax ikun ġustifikat u għalhekk dan it-tnaqqis għandu jitneħħa.

Emenda 59
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Tariffa annwali fissa mnaqqsa, kif 
stabbilit fil-Parti IV tal-Anness, tapplika 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 10a tad-Direttiva 2001/83/KE u 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
omeopatiċi awtorizzati u prodotti 
mediċinali mill-ħxejjex awtorizzati, kif 
definit rispettivament fl-Artikolu 1(5) u l-
Artikolu 1(30) tad-Direttiva 2001/83/KE.

5. Tariffa annwali fissa mnaqqsa, kif 
stabbilit fil-Parti IV tal-Anness, għandha 
tapplika għal prodotti mediċinali ġeneriċi
msemmija fl-Artikolu 10(1) u għal prodotti 
mediċinali awtorizzati skont id-
dispożizzjonijiet marbuta mal-użu 
mediċinali stabbilit sew imsemmi fl-
Artikolu 10a tad-Direttiva 2001/83/KE, il-
prodotti kollha awtorizzati fil-Komunità 
għal tal-anqas 10 snin, u fir-rigward ta’ 
prodotti mediċinali omeopatiċi awtorizzati 
u prodotti mediċinali erbali awtorizzati, kif 
definiti rispettivament fl-Artikolu 1(5) u l-
Artikolu 1(30) tad-Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jinħolqu kundizzjonijiet indaqs, it-tariffa annwali mnaqqsa għandha tapplika għal 
prodotti bi "profil ta' sikurezza stabbilit sew".
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Emenda 60
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Aġenzija għandha tiċċarġja tariffa 
annwali fissa billi toħroġ fatturi lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq mhux iktar tard mill-31 ta’ Jannar 
ta’ kull sena kalendarja għal dik is-sena 
kalendarja. It-tariffi dovuti skont dan l-
Artikolu jitħallsu fi żmien 30 ġurnata 
kalendarja mid-data li fiha d-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
jirċievi l-fattura.

7. L-Aġenzija għandha tiċċarġja tariffa 
annwali fissa billi toħroġ fatturi lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq mhux iktar tard mill-31 ta’ Jannar 
ta’ kull sena kalendarja għal dik is-sena 
kalendarja. It-tariffi dovuti skont dan l-
Artikolu għandhom jitħallsu sal-perjodu 
ta' żmien stabbilit fid-Direttiva 2011/7/KE
mid-data li fiha d-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
jirċievi l-fattura, jew f'ċirkustanzi 
straordinarji permezz ta' perjodu ta' 
żmien miftiehem indipendentement bejn l-
aġenzija u d-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza biex id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq iħallas it-tariffa fissa 
għandha tkun konformi mad-Direttiva 2011/7/KE li tiddikjara 30 ġurnata kalendarja, jew 
60 ġurnata kalendarja f'każijiet starordinarji ġustifikati. Madankollu, għandha tkun possibbli 
flessibbiltà addizzjonali f'dan il-proċess jekk jiġi nnegozjat perjodu ta' żmien miftiehem 
indipendentement bejn l-aġenzija u d-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Dan 
jista' jgħin lill-impriżi bil-likwidità tagħhom matul is-sitwazzjoni ekonomika attwali.

Emenda 61
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe detentur ta’ awtorizzazzjoni 3. Kwalunkwe detentur ta’ awtorizzazzjoni 
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għat-tqegħid fis-suq li jikkunsidra li huwa 
intitolat għal tnaqqis fit-tariffa annwali 
fissa skont l-Artikolu 7(5) jagħmel 
dikjarazzjoni għal dak l-effett lill-Aġenzija. 
L-Aġenzija tapplika t-tnaqqis abbażi ta’ dik 
id-dikjarazzjoni meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet rikjesti. Meta d-
dikjarazzjoni ssir mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq wara 
l-wasla tal-fattura mill-Aġenzija, id-
dikjarazzjoni ssir fi żmien 30 ġurnata 
kalendarja mill-wasla ta’ dik il-fattura.

għat-tqegħid fis-suq li jikkunsidra li huwa 
intitolat għal tnaqqis fit-tariffa annwali 
fissa skont l-Artikolu 7(5) għandu jagħmel 
dikjarazzjoni għal dak l-effett lill-Aġenzija. 
L-Aġenzija għandha tapplika t-tnaqqis 
abbażi ta’ dik id-dikjarazzjoni meta jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet rikjesti. Meta d-
dikjarazzjoni ssir mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq wara 
l-wasla tal-fattura mill-Aġenzija, id-
dikjarazzjoni għandha ssir fi żmien 
30 ġurnata kalendarja mill-wasla ta’ dik il-
fattura. Għall-fini ta' dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni għandha tippubblika linji 
gwida dwar kif din id-dikjarazzjoni 
għandha tiġi fformulata mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Or. en

Emenda 62
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe detentur ta’ awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq li jikkunsidra li huwa 
intitolat għal tnaqqis fit-tariffa annwali 
fissa skont l-Artikolu 7(5) jagħmel 
dikjarazzjoni għal dak l-effett lill-Aġenzija. 
L-Aġenzija tapplika t-tnaqqis abbażi ta’ dik 
id-dikjarazzjoni meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet rikjesti. Meta d-
dikjarazzjoni ssir mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq wara 
l-wasla tal-fattura mill-Aġenzija, id-
dikjarazzjoni ssir fi żmien 30 ġurnata 
kalendarja mill-wasla ta’ dik il-fattura.

3. Kwalunkwe detentur ta’ awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq li jikkunsidra li huwa 
intitolat għal tnaqqis fit-tariffa annwali 
fissa skont l-Artikolu 7(5) għandu jagħmel 
dikjarazzjoni għal dak l-effett lill-
Aġenzija; il-Kummissjoni għandha 
tippubblika linji gwida dwar kif din id-
dikjarazzjoni għandha tiġi fformulata 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq. L-Aġenzija għandha
tapplika t-tnaqqis abbażi ta’ dik id-
dikjarazzjoni meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet rikjesti. Meta d-
dikjarazzjoni ssir mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq wara 
l-wasla tal-fattura mill-Aġenzija, id-
dikjarazzjoni għandha ssir fi żmien 
30 ġurnata kalendarja mill-wasla ta’ dik il-
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fattura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżgura ċ-ċertezza legali u t-trasparenza, il-Kummissjoni għandha tippubblika linji 
gwida ċari dwar kif id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jippreżenta l-
awtodikjarazzjoni, meta tintalab tariffa fissa annwali mnaqqsa skont l-Artikolu 7(5).

Emenda 63
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija tista’ titlob, fi kwalunkwe 
ħin, evidenza li turi li l-kundizzjonijiet għal 
tnaqqis ta’ tariffi jew eżenzjoni minn tariffi 
huma ssodisfati. F’dak il-każ, id-detentur 
ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
jikkunsidra jew li kien jikkunsidra li huwa 
intitolat għal tnaqqis jew eżenzjoni skont 
dan ir-Regolament, jissottometti lill-
Aġenzija l-informazzjoni neċessarja biex 
juri li jikkonforma mal-kundizzjonijiet 
rilevanti.

4. L-Aġenzija tista’ titlob, fi kwalunkwe 
ħin, evidenza li turi li l-kundizzjonijiet għal 
tnaqqis ta’ tariffi jew eżenzjoni minn tariffi 
huma ssodisfati. F’dak il-każ, id-detentur 
ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
jikkunsidra jew li kien jikkunsidra li huwa 
intitolat għal tnaqqis jew eżenzjoni skont 
dan ir-Regolament, għandu jissottometti 
lill-Aġenzija l-informazzjoni neċessarja 
biex juri li jikkonforma mal-kundizzjonijiet 
rilevanti, sabiex din tal-aħħar tkun tista' 
tivverifika li dawn il-kundizzjonijiet ġew 
issodisfati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandhom attivament jipprovdu lill-
Aġenzija l-evidenza kollha li huma intitolati li jitolbu tnaqqis tat-tariffi jew eżenzjoni sabiex 
din tal-aħħar tkun tista' tivverifika l-eżattezza tagħha meta jkun meħtieġ.

Emenda 64
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija tista’ titlob, fi kwalunkwe 
ħin, evidenza li turi li l-kundizzjonijiet għal 
tnaqqis ta’ tariffi jew eżenzjoni minn tariffi 
huma ssodisfati. F’dak il-każ, id-detentur 
ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
jikkunsidra jew li kien jikkunsidra li huwa 
intitolat għal tnaqqis jew eżenzjoni skont 
dan ir-Regolament, jissottometti lill-
Aġenzija l-informazzjoni neċessarja biex 
juri li jikkonforma mal-kundizzjonijiet 
rilevanti.

4. L-Aġenzija tista’ titlob, fi kwalunkwe 
ħin, evidenza li turi li l-kundizzjonijiet għal 
tnaqqis ta’ tariffi jew eżenzjoni minn tariffi 
huma ssodisfati. F’dak il-każ, id-detentur 
ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
jikkunsidra jew li kien jikkunsidra li huwa 
intitolat għal tnaqqis jew eżenzjoni skont 
dan ir-Regolament, għandu jissottometti 
lill-Aġenzija l-informazzjoni neċessarja 
biex juri li jikkonforma mal-kundizzjonijiet 
rilevanti fi żmien seba' ġranet kalendarji 
mill-wasla tat-talba tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stabbilita skadenza sa meta jintwera li l-kundizzjonijiet ġew ssodisfati.

Emenda 65
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jikkunsidra jew kien 
jikkunsidra li huwa intitolat għal tnaqqis 
jew eżenzjoni mit-tariffi skont dan ir-
Regolament, jonqos milli jipprovdi 
evidenza li turi li huwa intitolat għat-tali 
tnaqqis jew eżenzjoni, l-ammont tat-tariffa 
stabbilita fl-Anness jiżdied b’10 % u l-
Aġenzija tiċċarġja l-ammont applikabbli 
sħiħ li jirriżulta jew, skont kif ikun xieraq, 
il-bilanċ tal-ammont applikabbli sħiħ li 
jirriżulta.

5. Meta detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jikkunsidra jew kien 
jikkunsidra li huwa intitolat għal tnaqqis 
jew eżenzjoni mit-tariffi skont dan ir-
Regolament, jonqos milli jipprovdi 
evidenza li turi li huwa intitolat għat-tali 
tnaqqis jew eżenzjoni, l-ammont tat-tariffa 
stabbilita fl-Anness għandu jiżdied b’20 %
u l-Aġenzija għandha tiċċarġja l-ammont 
applikabbli sħiħ li jirriżulta jew, skont kif 
ikun xieraq, il-bilanċ tal-ammont 
applikabbli sħiħ li jirriżulta.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ikun jista' jitlob it-tnaqqis tat-tariffi jew eżenzjoni minnhom, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jagħmel investigazzjoni bir-reqqa li permezz 
tagħha juri li jkollu dritt għal dak it-tnaqqis jew għal dik l-eżenzjoni.

Emenda 66
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jikkunsidra jew kien 
jikkunsidra li huwa intitolat għal tnaqqis 
jew eżenzjoni mit-tariffi skont dan ir-
Regolament, jonqos milli jipprovdi 
evidenza li turi li huwa intitolat għat-tali 
tnaqqis jew eżenzjoni, l-ammont tat-tariffa 
stabbilita fl-Anness jiżdied b’10 % u l-
Aġenzija tiċċarġja l-ammont applikabbli
sħiħ li jirriżulta jew, skont kif ikun xieraq, 
il-bilanċ tal-ammont applikabbli sħiħ li 
jirriżulta.

5. Meta detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jikkunsidra jew kien 
jikkunsidra li huwa intitolat għal tnaqqis 
jew eżenzjoni mit-tariffi skont dan ir-
Regolament, jonqos milli jipprovdi 
evidenza li turi li huwa intitolat għat-tali 
tnaqqis jew eżenzjoni, l-ammont sħiħ tat-
tariffa stabbilita fl-Anness għandu 
mbagħad ikun applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' talba li ma ntlaqgħetx għal tnaqqis tat-tariffa proċedurali, iż-żieda fil-penali tkun 
għolja b'mod sproporzjonat – possibilment eluf ta' euro għall-impriżi. M'hemmx bżonn penali 
daqshekk għolja u l-użu mill-ġdid tat-tariffa bażika oriġinali għandu jkun biżżejjed.

Emenda 67
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jikkunsidra jew kien 

5. Meta detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jikkunsidra jew kien 
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jikkunsidra li huwa intitolat għal tnaqqis 
jew eżenzjoni mit-tariffi skont dan ir-
Regolament, jonqos milli jipprovdi 
evidenza li turi li huwa intitolat għat-tali 
tnaqqis jew eżenzjoni, l-ammont tat-tariffa 
stabbilita fl-Anness jiżdied b’10 % u l-
Aġenzija tiċċarġja l-ammont applikabbli 
sħiħ li jirriżulta jew, skont kif ikun xieraq, 
il-bilanċ tal-ammont applikabbli sħiħ li 
jirriżulta.

jikkunsidra li huwa intitolat għal tnaqqis 
jew eżenzjoni mit-tariffi skont dan ir-
Regolament, jonqos milli jipprovdi 
evidenza li turi li huwa intitolat għat-tali 
tnaqqis jew eżenzjoni, l-ammont tat-tariffa 
stabbilita fl-Anness għandu jiżdied b’50 %
u l-Aġenzija għandha tiċċarġja l-ammont 
applikabbli sħiħ li jirriżulta jew, skont kif 
ikun xieraq, il-bilanċ tal-ammont 
applikabbli sħiħ li jirriżulta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu effiċjenti, il-miżuri kontra s-sottomissjoni ta' informazzjoni żbaljata għandhom 
ikunu stretti.

Emenda 68
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) meta l-Istat Membru ikun ħatar 
membru tal-Kumitat għall-Valutazzjoni 
tar-Riskju tal-Farmakoviġilanza bħala 
relatur għall-valutazzjoni tar-rapporti 
perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza 
msemmija fl-Artikolu 4;

(c) meta l-Istat Membru jkun ħatar 
membru tal-Kumitat għall-Valutazzjoni 
tar-Riskju tal-Farmakoviġilanza bħala 
relatur jew korelatur għall-valutazzjoni tar-
rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament tas-
sikurezza msemmija fl-Artikolu 4;

Or. en

Emenda 69
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) meta l-Istat Membru jkun ħatar (d) meta l-Istat Membru jkun ħatar 
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rappreżentant fil-grupp ta’ koordinazzjoni 
bħala relatur fil-kuntest tal-valutazzjoni 
tar-rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament 
tas-sikurezza msemmija fl-Artikolu 4;

rappreżentant fil-grupp ta’ koordinazzjoni 
bħala relatur jew korelatur fil-kuntest tal-
valutazzjoni tar-rapporti perjodiċi dwar l-
aġġornament tas-sikurezza msemmija fl-
Artikolu 4;

Or. en

Emenda 70
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju 
tal-Farmakoloviġilanza bħala relatur għall-
valutazzjoni ta’ studji dwar is-sikurezza 
wara l-awtorizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 5;

(e) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju 
tal-Farmakoloviġilanza bħala relatur jew 
korelatur għall-valutazzjoni ta’ studji dwar 
is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 5;

Or. en

Emenda 71
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskj
tal-Farmakoviġilanza bħala relatur għall-
konsulenzi msemmija fl-Artikolu 6.

(f) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju
tal-Farmakoviġilanza bħala relatur għar-
riferimenti msemmija fl-Artikolu 6. F'dak 
il-każ l-Istat(i) Membru(i) li jkun(u) ta(w) 
bidu għar-riferiment għandu/għandhom 
jipprovdi/jipprovdu d-dejta kollha 
meħtieġa dwar is-sinjali, iżda 
m'għandux/m'għandhomx 
jintgħażel/jintgażlu bħala relatur(i) jew 
korelatur(i) għal dak ir-riferiment. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-uniċi raġunijiet li għalihom isiru riferimenti jkunu s-sikurezza tal-
pazjenti, il-kwalità, il-manifattura jew kwistjonijiet ta' effikaċja u biex tiġi evitata l-
impressjoni ta' kunflitt ta' interess possibbli, l-Istat(i) Membru/i li jibda/jibdew riferiment 
speċifiku m'għandux/m'għandhomx jintgħażel/jintgħażlu bħala relatur(i) jew korelatur(i) għal 
dan ir-riferiment speċifiku.

Emenda 72
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskj
tal-Farmakoviġilanza bħala relatur għall-
konsulenzi msemmija fl-Artikolu 6.

(f) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju
tal-Farmakoviġilanza bħala relatur għar-
riferimenti msemmija fl-Artikolu 6. Meta 
Stat Membru minn jeddu jagħti bidu għal 
riferiment, u jinħatar relatur jew 
korelatur, għandu jirċievi biss 50 % tar-
rimunerazzjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta Stat Membru jagħżel li jagħti bidu għal riferiment, jista' jinħatar relatur jew korelatur, 
iżda għandhu jagħti kontribuzzjoni finanzjarja favur l-ispejjeż tar-riferiment, sabiex jiġi evitat 
kwalunkwe kunflitt ta' interess.

Emenda 73
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-
Riskju tal-Farmakoviġilanza jew il-grupp 

Meta l-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-
Riskju tal-Farmakoviġilanza jew il-grupp 
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ta’ koordinazzjoni jiddeċiedi li jaħtar ko-
relatur, ir-rimunerazzjoni tinqasam bejn ir-
relatur u l-ko-relatur.

ta’ koordinazzjoni jiddeċiedi li jaħtar 
korelatur, ir-rimunerazzjoni għandha
tinqasam bejn ir-relatur u l-korelatur, 
abbażi ta' fatturi ċari u trasparenti, li 
jipprovdu indikazzjoni preċiża tan-numru 
ta' sigħat ta' xogħol fuq kull parti tal-
valutazzjoni mir-relaturi u l-korelaturi, u 
tal-ispejjeż relatati. Dan l-ammont ta' 
sigħat ta' xogħol għandu jiġi ppreżentat 
b'mod ġustifikat, li jista' jinftiehem u li 
jista' jiġi ppruvat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż dettaljati għas-servizzi tar-relaturi u l-korelaturi għandhom jiġu ddikjarati b'mod 
ċar fuq il-fatturi mibgħuta lill-Aġenzija.

Emenda 74
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rimunerazzjoni prevista fil-
paragrafu 1 titħallas biss wara li r-rapport 
ta’ valutazzjoni finali għal 
rakkomandazzjoni li hija intenzjonata biex 
tiġi adottata mill-Kumitat għall-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza, ikun tpoġġa għad-
dispożizzjoni tal-Aġenzija.

3. Ir-rimunerazzjoni prevista fil-
paragrafu 1 għandha titħallas biss wara li 
r-rapport ta’ valutazzjoni finali għal 
rakkomandazzjoni li hija intenzjonata biex 
tiġi adottata mill-Kumitat għall-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza, ikun tpoġġa għad-
dispożizzjoni tal-Aġenzija. Dan ir-rapport 
għandu jiġi sottomess f'verżjoni sħiħa u 
funzjonali tradotta fil-lingwa tax-xogħol 
tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-relaturi u l-korelaturi huma responsabbli biex jissottomettu r-rapport tagħhom f'verżjoni 
tradotta għalkollox fil-lingwa tax-xogħol tal-Aġenzija. Jekk ir-relaturi u l-korelaturi 
jissottomettu rapport bil-linwa tagħhom biss jew verżjoni tradotta ħażin, u jekk l-Aġenzija 
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konsegwentement trid taħdem fuq dik it-traduzzjoni, il-perċentwal tat-tariffa għandu jkun 
differenti.

Emenda 75
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rimunerazzjoni titħallas b’konformità 
mal-kuntratt bil-miktub imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 62(3) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004. 
Kwalunkwe imposta bankarja relatata mal-
ħlas ta’ dik ir-rimunerazzjoni titħallas mill-
Aġenzija.

5. Ir-rimunerazzjoni għandha titħallas 
b’konformità mal-kuntratt bil-miktub 
imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 62(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 u sal-perjodu ta' żmien 
stabbilit fid-Direttiva 2011/71/KE. 
Kwalunkwe imposta bankarja relatata mal-
ħlas ta’ dik ir-rimunerazzjoni għandha
titħallas mill-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza biex l-Aġenzija tħallas lir-relatur tal-Istat Membru għandha tkun konformi mad-
Direttiva 2011/7/KE li tiddikjara 30 ġurnata kalendarja, jew 60 ġurnata kalendarja f'każijiet 
starordinarji ġustifikati.

Emenda 76
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk ma jistax jiġi stabbilit il-fini tal-
ħlas, l-Aġenzija tistabbilixxi data ta’ 
skadenza sa meta d-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandu jinnotifikaha bil-miktub dwar il-
fini tal-ħlas. Jekk l-Aġenzija ma tirċivix 
notifikazzjoni dwar il-fini tal-ħlas qabel 
id-data tal-iskadenza, il-ħlas jitqies bħala 

2. Jekk ma jistax jiġi stabbilit il-fini tal-
ħlas u ma jistax jiġi notifikat bil-miktub 
lill-Aġenzija fi żmien 30 ġurnata, il-ħlas 
għandu jitqies bħala invalidu u l-ammont 
ikkonċernat għandu jingħata lura lid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq.
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invalidu u l-ammont ikkonċernat jingħata 
lura lid-detentur ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi biex tingħata informazzjoni dettaljata dwar l-iskop ta' ħlas speċifiku diġà 
għandhom jiġu ddikjarati b'mod ċar fil-leġiżlazzjoni sabiex jiġi evitat piż amministrattiv 
addizzjonali għall-Aġenzija.

Emenda 77
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Aġenzija, meta tipproduċi stima tal-
introjtu u n-nefqa ġenerali għas-sena 
finanzjarja li jmiss b’konformità mal-
Artikolu 67(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, tinkludi informazzjoni 
ddettaljata dwar introjtu minn tariffi relatati 
mal-farmakoviġilanza. Din l-informazzjoni 
tiddistingwi bejn tariffi annwali fissi u 
tariffi għal kull proċedura msemmija fl-
Artikolu 3(a). L-Aġenzija tipprovdi wkoll 
informazzjoni analitika speċifika dwar id-
dħul u n-nefqa tagħha relatata mal-
attivitajiet tal-farmakoviġilanza, li 
tippermetti distinzjoni bejn it-tariffa 
annwali fissa u kull tariffa għall-proċeduri 
msemmija fl-Artikolu 3(a).

L-Aġenzija, meta tipproduċi stima tal-
introjtu u n-nefqa ġenerali għas-sena 
finanzjarja li jmiss b’konformità mal-
Artikolu 67(6) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, għandha tinkludi 
informazzjoni ddettaljata dwar introjtu 
minn tariffi relatati mal-farmakoviġilanza 
li jkunu bbażati fuq in-numru ta' entrati 
ta' unitajiet li jistgħu jiġu ċċarġjati fil-
bażi tad-dejta. L-Aġenzija għandha
tipprovdi wkoll informazzjoni analitika 
speċifika dwar id-dħul u n-nefqa tagħha 
relatata mal-attivitajiet tal-
farmakoviġilanza, li tippermetti distinzjoni 
bejn it-tariffa annwali fissa u kull tariffa 
għall-proċeduri msemmija fl-Artikolu 3(a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex il-baġit jitbassar u jiġi previst b'mod eżatt, ikun tajjeb li d-daqs tiegħu jintrabat mat-
tariffa annwali fissa biss. Dan jippermetti lir-relaturi tal-Istati Membri jirċievu parti akbar 
mis-somma tat-tariffi għall-proċeduri.
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Emenda 78
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija kull 
sena jipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Bord 
tat-Tmexxija b’informazzjoni dwar il-
komponenti li jista’ jkollhom impatt fuq l-
ispejjeż li għandhom jiġu koperti mit-tariffi 
previsti minn dan ir-Regolament. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi r-rendikont 
tal-ispejjeż relatat mas-sena ta’ qabel u 
previżjoni għas-sena ta’ wara. Id-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija jipprovdi wkoll 
darba fis-sena lill-Kummissjoni u lill-Bord 
tat-Tmexxija bl-informazzjoni tal-
prestazzjoni stabbilita fil-Parti V tal-
Anness ibbażat fuq l-indikaturi tal-
prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 3.

2. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija kull 
sena għandu jipprovdi lill-Kummissjoni,
lill-Bord tat-Tmexxija, lill-Qorti tal-
Awdituri u lill-Istati Membri
b’informazzjoni dwar il-komponenti li 
jista’ jkollhom impatt fuq l-ispejjeż li 
għandhom jiġu koperti mit-tariffi previsti 
minn dan ir-Regolament. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi r-rendikont 
tal-ispejjeż relatat mas-sena ta’ qabel u 
previżjoni għas-sena ta’ wara. Id-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija għandu wkoll 
jippubblika bil-miftuħ din id-deskrizzjoni 
fir-rapport annwali pubbliku tiegħu. Id-
Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija għandu 
jipprovdi wkoll lill-Kummissjoni u lill-
Bord tat-Tmexxija bl-informazzjoni tal-
prestazzjoni stabbilita fil-Parti V tal-
Anness ibbażat fuq l-indikaturi tal-
prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-proċess tal-miżati jkun miftuħ u trasparenti sabiex jiġu evitati u jiġu 
affrontati l-irregolaritajiet finanzjarji fil-kontijiet, u sabiex l-impriżi jiġu megħjuna jappellaw 
b'mod leġittimu kontra l-ispejjeż eżistenti, jew jibbaġitjaw b'suċċess għal kwalunkwe spejjeż 
futuri.

Emenda 79
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija kull 
sena jipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Bord 
tat-Tmexxija b’informazzjoni dwar il-
komponenti li jista’ jkollhom impatt fuq l-
ispejjeż li għandhom jiġu koperti mit-tariffi 
previsti minn dan ir-Regolament. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi r-rendikont 
tal-ispejjeż relatat mas-sena ta’ qabel u 
previżjoni għas-sena ta’ wara. Id-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija jipprovdi wkoll 
darba fis-sena lill-Kummissjoni u lill-Bord 
tat-Tmexxija bl-informazzjoni tal-
prestazzjoni stabbilita fil-Parti V tal-
Anness ibbażat fuq l-indikaturi tal-
prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 3.

2. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jipprovdi fir-rapport annwali 
sottomess lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Qorti 
tal-Awdituri u lill-Istati Membri skont l-
Artikolu 65(10) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 informazzjoni dwar il-
komponenti li jista’ jkollhom impatt fuq l-
ispejjeż li għandhom jiġu koperti mit-tariffi 
previsti minn dan ir-Regolament. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi r-rendikont 
tal-ispejjeż relatat mas-sena ta’ qabel u 
previżjoni għas-sena ta’ wara. L-Aġenzija 
għandha tippubblika wkoll din id-
deskrizzjoni fir-rapport annwali pubbliku
tagħha. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jipprovdi wkoll darba fis-sena lill-
Kummissjoni u lill-Bord tat-Tmexxija bl-
informazzjoni tal-prestazzjoni stabbilita fil-
Parti V tal-Anness ibbażat fuq l-indikaturi 
tal-prestazzjoni.

Or. en

Emenda 80
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija kull 
sena jipprovdi lill-Kummissjoni u lill-Bord 
tat-Tmexxija b’informazzjoni dwar il-
komponenti li jista’ jkollhom impatt fuq l-
ispejjeż li għandhom jiġu koperti mit-tariffi 
previsti minn dan ir-Regolament. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi r-rendikont 
tal-ispejjeż relatat mas-sena ta’ qabel u 
previżjoni għas-sena ta’ wara. Id-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija jipprovdi wkoll 

2. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jipprovdi fir-rapport annwali 
sottomess lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Qorti 
tal-Awdituri u lill-Istati Membri skont l-
Artikolu 65(10) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 informazzjoni dwar il-
komponenti li jista’ jkollhom impatt fuq l-
ispejjeż li għandhom jiġu koperti mit-tariffi 
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darba fis-sena lill-Kummissjoni u lill-Bord 
tat-Tmexxija bl-informazzjoni tal-
prestazzjoni stabbilita fil-Parti V tal-
Anness ibbażat fuq l-indikaturi tal-
prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 3.

previsti minn dan ir-Regolament. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi r-rendikont 
tal-ispejjeż relatat mas-sena ta’ qabel u 
previżjoni għas-sena ta’ wara. L-Aġenzija 
għandha tippubblika wkoll din id-
deskrizzjoni fir-rapport annwali pubbliku 
tagħha. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jipprovdi wkoll darba fis-sena lill-
Kummissjoni u lill-Bord tat-Tmexxija bl-
informazzjoni tal-prestazzjoni stabbilita fil-
Parti V tal-Anness ibbażat fuq l-indikaturi 
tal-prestazzjoni msemmija fil-paragrafu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat rappurtar finanzjarju viżibbli u trasparenti, ipprovdut mill-
EMA.

Emenda 81
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-isfond tal-monitoraġġ imsemmi fil-
paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’, fejn 
ikun neċessarju, taġġusta l-ammonti tat-
tariffi u l-ammonti tar-rimunerazzjoni tar-
relaturi stabbiliti bl-Anness, b’konformità 
mal-Artikolu 16. Dawk l-aġġustamenti 
japplikaw mill-1 ta’ April wara d-dħul fis-
seħħ tal-att tal-emenda korrispondenti.

5. Fl-isfond tal-monitoraġġ imsemmi fil-
paragrafu 4, il-Kummissjoni tista’, fejn 
ikun neċessarju, taġġusta l-ammonti tat-
tariffi u l-ammonti tar-rimunerazzjoni tar-
relaturi u l-korelaturi stabbiliti bl-Anness, 
b’konformità mal-Artikolu 16. Dawk l-
aġġustamenti għandhom japplikaw mill-
1 ta’ April wara d-dħul fis-seħħ tal-att tal-
emenda korrispondenti.

Or. en

Emenda 82
Marina Yannakoudakis
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati biex temenda l-
Partijiet I sa V tal-Anness.

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati biex temenda 
l-Partijiet I sa V tal-Anness biex jitqiesu l-
fluttwazzjonijiet inflazzjonarji biss. Iż-
żieda jew it-tnaqqis tat-tariffi għandhom 
jiġu deċiżi bħala parti mir-rieżami 
ġenerali tar-reġim tat-tariffi tal-Aġenzija 
li ġie ppjanat għall-ewwel xhur tal-2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni se tadotta proposta fl-2015 biex jiġu rieżaminati t-tariffi kollha li tiċċarġja l-
Aġenzija. F'dan l-istadju, il-Kummissjoni se tipproponi l-annullament tar-regolament dwar it-
tariffi u li jiġu inkorporati tariffi f'dan l-istrument legali prevalenti ġdid. Għalhekk, ma jkunx 
jinħtieġ li t-tariffi jinbidlu qabel l-2015 bl-eċċezzjoni tal-kunsiderazzjoni tal-fluttwazzjonijiet 
inflazzjonarji.

Emenda 83
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe emenda tal-ammonti tiġi 
bbażata fuq l-evalwazzjoni tal-ispejjeż tal-
Aġenzija u l-ispejjeż tal-valutazzjonijiet li 
jkunu għamlu r-relaturi kif stabbilit bl-
Artikolu 9 jew l-ispejjeż għall-monitoraġġ 
tar-rata ta’ inflazzjoni msemmi fl-
Artikolu 15(4).

2. Kwalunkwe emenda tal-ammonti 
għandha tiġi bbażata fuq evalwazzjoni 
trasparenti u miftuħa tal-ispejjeż tal-
Aġenzija u l-ispejjeż tal-valutazzjonijiet li 
jkunu għamlu r-relaturi kif stabbilit bl-
Artikolu 9 jew l-ispejjeż għall-monitoraġġ 
tar-rata ta’ inflazzjoni msemmi fl-
Artikolu 15(4).

Or. en
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Emenda 84
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe emenda tal-ammonti tiġi 
bbażata fuq l-evalwazzjoni tal-ispejjeż tal-
Aġenzija u l-ispejjeż tal-valutazzjonijiet li 
jkunu għamlu r-relaturi kif stabbilit bl-
Artikolu 9 jew l-ispejjeż għall-monitoraġġ 
tar-rata ta’ inflazzjoni msemmi fl-
Artikolu 15(4).

2. Kwalunkwe emenda tal-ammonti 
għandha tiġi bbażata fuq evalwazzjoni 
trasparenti tal-ispejjeż tal-Aġenzija u l-
ispejjeż tal-valutazzjonijiet li jkunu għamlu 
r-relaturi kif stabbilit bl-Artikolu 9 jew l-
ispejjeż għall-monitoraġġ tar-rata ta’ 
inflazzjoni msemmi fl-Artikolu 15(4).

Or. en

Emenda 85
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe emenda tal-ammonti tiġi 
bbażata fuq l-evalwazzjoni tal-ispejjeż tal-
Aġenzija u l-ispejjeż tal-valutazzjonijiet li 
jkunu għamlu r-relaturi kif stabbilit bl-
Artikolu 9 jew l-ispejjeż għall-monitoraġġ 
tar-rata ta’ inflazzjoni msemmi fl-
Artikolu 15(4).

2. Kwalunkwe emenda tal-ammonti 
għandha tiġi bbażata fuq evalwazzjoni 
trasparenti tal-ispejjeż tal-Aġenzija u l-
ispejjeż tal-valutazzjonijiet li jkunu għamlu 
r-relaturi kif stabbilit bl-Artikolu 9 jew l-
ispejjeż għall-monitoraġġ tar-rata ta’ 
inflazzjoni msemmi fl-Artikolu 15(4).

Or. en

Emenda 86
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fiż-żmien tal-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament, in-numru ta' unitajiet li 
jistgħu jiġu ċċarġjati użat bħala bażi 
għall-kalkoli huwa [...].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini taċ-ċarezza u l-leġġibbiltà, in-numru ta' unitajiet li jistgħu jiġu ċċarġjati użati 
għall-kalkolu tat-tariffi għandu jiġi speċifikat direttament fit-test tar-Regolament.

Emenda 87
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. It-tariffa annwali fissa msemmija fl-
Artikolu 7 u fil-Parti IV tal-Anness 
għandha tidħol fis-seħħ biss sitt xhur 
wara d-data meta l-Eudravigilance tiġi 
ddikjarata mill-Aġenzija bħala 
funzjonanti għalkollox, b'applikazzjoni 
tal-Artikolu 24(2), it-tielt subparagrafu, 
tar-Regolament KE Nru 726/2004.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun tista' twettaq l-attivitajiet kollha koperti mit-tariffa annwali fissa kif 
imsemmi fil-leġiżlazzjoni. Sabiex tagħmel dan, il-bażi tad-dejta Eudravigilance għandu tkun 
operabbli għalkollox u funzjonanti sew qabel ma l-Aġenzija tista' tiċċarġja dik it-tariffa.

Emenda 88
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness – parti I – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa għall-valutazzjoni ta’ rapport
perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza 
hija ta’ EUR 19 500 għal kull proċedura. 
Ir-rimunerazzjoni korrispondenti tar-relatur 
hija EUR 13 100.

1. It-tariffa għall-valutazzjoni ta’ rapporti
perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza 
hija ta’ EUR 19 500 għal kull proċedura. 
Ir-rimunerazzjoni korrispondenti tar-relatur 
hija EUR 13 100 u r-rimunerazzjoni 
korrispondenti tal-korelatur hija 
EUR 1 500.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-valutazzjoni tal-PSUR, il-biċċa l-kbira tax-xogħol isir mir-relatur, iżda x-xogħol tal-
korelatur għandu jiġi rimunerat ukoll.

Emenda 89
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Anness – parti I – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B'applikazzjoni tal-Artikolu 4(2), it-
tariffi li ġejjin japplikaw:
(i) kategorija 1: 100 % tal-ammont 
applikabbli;
(ii) kategorija 2: 50 % tal-ammont 
applikabbli;
(iii) kategorija 3: 10 % tal-ammont 
applikabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tariffa ta' valutazzjoni waħda biss għall-PSURs – irrispettivament mill-ammont ta' xogħol 
involut – hija inadegwata. Sa ċertu punt, huwa leġittimu li jiġi adottat metodu standardizzat 
għall-kalkolu tat-tariffi. Iżda f'każ konkret, ikun xieraq li s-sustanzi attivi rilevanti jiġu 
kategorizzati fi 3 settijiet għal valutazzjoni PSUR, skont l-ammont ta' xogħol tal-valutazzjoni 
involut – u b'tariffi differenzjati.
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Emenda 90
Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness – parti I – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-detentuti tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jew ta' reġistrazzjonijiet ta' 
prodotti mediċinali omeopatiċi jew erbali 
msemmija fl-Artikolu 4(1a) għandhom 
iħallsu 10 % tal-ammont stabbilit fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-prinċipji deskritti fin-Nota Spjegattiva tal-proposta, jiġifieri l-ekwità, l-
adegwatezza tar-relazzjoni bejn ix-xogħol imwettaq u t-tip u l-livell ta' tariffa u l-
proporzjonalità iżda anke s-sempliċità u l-prattikabbiltà għall-kategorija ta' prodtt tal-
prodotti mediċinali omeopatiċi, it-tariffa PSUR għandha ġeneralment titnaqqas għal 10 % 
tat-tariffa ġenerali għal kull PSUR.

Emenda 91
Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness – parti I – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’applikazzjoni tal-Artikolu 4(5), l-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju jħallsu
60 % tal-ammont applikabbli.

2. B’applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 4(5), l-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju għandhom iħallsu 60 % tal-
ammont applikabbli.

B’applikazzjoni tat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 4(5), id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandhom iħallsu sa 60 % tal-ammont 
applikabbli.

Or. en
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Emenda 92
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Anness – parti I – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'applikazzjoni tal-Artikolu 4(3), 
f'każijiet ta' diffikultà ekonomika, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq ikkonċernat għandu jħallas tariffa 
massima ta' 40 % tal-ammont applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, tariffa abbażi tal-proċedura hija ppjanata għall-
valutazzjoni tal-PSURs: EUR 19 500 għal kull sustanza attiva. F'każijiet li fihom jiġi affettwat 
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq wieħed biss, din it-tariffa tista' tkun għolja 
b'mod mhux ġustifikat, speċjalment f'każijiet ta' diffikultajiet. Tali każijiet jistgħu jkunu, inter 
alia, meta l-fatturat annwali tal-prodott ikkonċernat ikun baxx u l-ispejjeż addizzjonali 
jwasslu għal sitwazzjoni li fiha l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma tkunx tista' tintuża 
minħabba raġunijiet ekonomiċi.

Emenda 93
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness – parti I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-
eżenzjonijiet, ir-rimunerazzjoni tar-relatur 
għandha tiġi adattata proporzjonalment. 
Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 10 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur tiġi adattata 
proporzjonalment.

4. Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-
eżenzjonijiet, ir-rimunerazzjoni tar-relatur 
għandha tiġi adattata proporzjonalment. 
Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 20 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ikun jista' jitlob it-tnaqqis tat-tariffi jew eżenzjoni minnhom, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jagħmel investigazzjoni bir-reqqa li permezz 
tagħha juri li jkollu dritt għal dak it-tnaqqis jew għal dik l-eżenzjoni.

Emenda 94
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness – parti I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-
eżenzjonijiet, ir-rimunerazzjoni tar-relatur 
għandha tiġi adattata proporzjonalment. 
Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 10 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur tiġi adattata 
proporzjonalment.

4. Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-
eżenzjonijiet, ir-rimunerazzjoni tar-relatur 
għandha tiġi adattata proporzjonalment. 
Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 50 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment.

Or. en

Emenda 95
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness – parti II – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-istudju 
dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni 
hija EUR 43 000. Ir-rimunerazzjoni 
korrispondenti tar-relatur hija EUR 18 200.

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-istudju 
dwar is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni 
hija EUR 43 000. Ir-rimunerazzjoni 
korrispondenti tar-relatur hija EUR 30 000
u r-rimunerazzjoni korrispondenti tal-
korelatur hija EUR 10 000.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-PASS fiha ħafna xogħol. L-awtorità kompetenti nazzjonali li jkollha l-
kompitu ta' relatur u korelatur għandha tingħata wkoll parti mit-tariffa għax-xogħol li 
tagħmel.

Emenda 96
Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness – parti II – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’applikazzjoni tal-Artikolu 5(4), l-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju jħallsu
60 % tal-ammont applikabbli.

2. B’applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 5(4), l-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju għandhom iħallsu 60 % tal-
ammont applikabbli.

B’applikazzjoni tat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 5(4), id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandhom iħallsu sa 60 % tal-ammont 
applikabbli.

Or. en

Emenda 97
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness – parti II – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-
eżenzjonijiet, ir-rimunerazzjoni tar-relatur 
għandha tiġi adattata proporzjonalment. 
Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 10 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur tiġi adattata 
proporzjonalment.

4. Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-
eżenzjonijiet, ir-rimunerazzjoni tar-relatur 
għandha tiġi adattata proporzjonalment. 
Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 20 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ikun jista' jitlob it-tnaqqis tat-tariffi jew eżenzjoni minnhom, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jagħmel investigazzjoni bir-reqqa li permezz 
tagħha juri li jkollu dritt għal dak it-tnaqqis jew għal dik l-eżenzjoni.

Emenda 98
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness – parti II – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-
eżenzjonijiet, ir-rimunerazzjoni tar-relatur 
għandha tiġi adattata proporzjonalment. 
Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 10 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur tiġi adattata 
proporzjonalment.

4. Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-
eżenzjonijiet, ir-rimunerazzjoni tar-relatur 
għandha tiġi adattata proporzjonalment. 
Meta l-Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 50 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment.

Or. en

Emenda 99
Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Anness – parti III – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 6(1) hija 
EUR 168 600. Ir-rimunerazzjoni 
korrispondenti tar-relatur hija EUR 45 100.

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 6(1) hija [...] meta 
jkunu involuti sustanza attiva waħda jew 
tnejn. Din it-tariffa tiżdied b'EUR [...] 
għal kull sustanza attiva addizzjonali 
involuta fil-proċedura. Ir-rimunerazzjoni 
korrispondenti tar-relatur u tal-korelatur
hija 50 % tat-tariffa totali miġbura.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-relaturi u l-korelaturi mill-Istati Membri għandhom jiġu rimunerati b'mod ġust, sabiex 
jingħataw inċentiv biex joffru minn jeddhom li jagħmlu x-xogħol involut fil-ġestjoni tar-
riferimenti.

Emenda 100
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness – parti III – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 6(1) hija 
EUR 168 600. Ir-rimunerazzjoni 
korrispondenti tar-relatur hija EUR 45 100.

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 6(1) hija 
EUR 168 600. Ir-rimunerazzjoni 
korrispondenti tar-relatur hija EUR 70 000
u r-rimunerazzjoni korrispondenti tal-
korelatur hija EUR 70 000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tar-riferiment tas-sikurezza tinvolvi ħafna xogħol: madwar 500-800 sigħat ta' 
xogħol ta' valutazzjoni kemm għar-relaturi kif ukoll għall-korelaturi.

Emenda 101
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Anness – parti III – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 6(1) hija 
EUR 168 600. Ir-rimunerazzjoni 
korrispondenti tar-relatur hija EUR 45 100.

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 6(1) hija 
EUR 168 600 meta jkunu involuti 
sustanza attiva waħda jew tnejn. Din it-
tariffa tiżdied bi 15 % għal kull sustanza 
attiva addizzjonali involuta fil-proċedura.
Ir-rimunerazzjoni korrispondenti tar-relatur 
u tal-korelatur(i) hija EUR 78 400. Din ir-
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rimunerazzjoni tiżdied bi 15 % għal kull 
sustanza attiva addizzjonali vvalutata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission’s impact assessment estimates that 360 hours of evaluation/assessment 
would be needed for an average referral (by one rapporteur). This works out at €39,200 (360 
hours x the hourly rate of €109 in the Commission's impact assessment). A co-rapporteur is 
always appointed for a referral, and would draft their own assessment report, in order to 
provide two independent views to the PRAC - so co-rapporteurs undertake the same amount 
of work as rapporteurs. As a result, they should also receive €39,200, and so this corresponds 
to €78,400 of the total fee. Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve 
many different active substances). Instead of charging the same average fee whatever the 
workload involved, a more cost-based approach would be to move to a tiered system. In the 
year since the PRAC has been set up, the biggest referral has involved eight active 
substances.

Emenda 102
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness – parti III – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Dik it-tariffa għandha titħallas 
parzjalment mill-finanzjament pubbliku 
pprovdut għal dawk il-kompiti ġodda ta' 
farmakoviġilanza u parzjalment mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bl-għan li jkun żgurat li l-valutazzjonijiet ikunu kemm jista' jkun trasparenti, oġġettivi u 
indipendenti, għandu jiġi pprovdut finanzjament mill-baġit tal-UE għall-kompiti ġodda ta' 
farmakoviġilanza.

Emenda 103
Peter Liese
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Proposta għal regolament
Anness – parti III – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’applikazzjoni tal-Artikolu 6(5), l-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju jħallsu
60 % tal-ammont applikabbli.

2. B’applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 6(5), l-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju għandhom iħallsu 60 % tal-
ammont applikabbli.

B’applikazzjoni tat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 6(5), id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandhom iħallsu sa 60 % tal-ammont 
applikabbli.

Or. en

Emenda 104
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Anness – parti III – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) sussegwentement fejn rilevanti, jiġi 
applikat it-tnaqqis stabbilit fil-paragrafu 2 
tal-Parti II ta’ dan l-Anness u l-eżenzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(3).

(ii) sussegwentement fejn rilevanti, jiġi 
applikat it-tnaqqis stabbilit fil-paragrafu 2 
tal-Parti III ta’ dan l-Anness u l-eżenzjoni 
msemmija fl-Artikolu 1(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parti II fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni tirreferi għall-Artikolu 5(4) dwar l-Istudji 
dwar is-Sikurezza Wara l-Awtorizzazzjoni. Il-Parti III, min-naħa l-oħra, tirreferi għall-
Artikolu 6(5) li huwa l-Artikolu korrett għall-Parti III tal-Anness dwar ir-riferimenti.

Emenda 105
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness – parti III – paragrafu 3 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-eżenzjonijiet, 
ir-rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment. Meta l-
Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 10 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur tiġi adattata 
proporzjonalment.

Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-eżenzjonijiet, 
ir-rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment. Meta l-
Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 20 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun jista' jitlob it-tnaqqis tat-tariffi jew eżenzjoni minnhom, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jagħmel investigazzjoni bir-reqqa li permezz 
tagħha juri li jkollu dritt għal dak it-tnaqqis jew għal dik l-eżenzjoni.

Emenda 106
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness – parti III – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-eżenzjonijiet, 
ir-rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment. Meta l-
Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 10 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur tiġi adattata 
proporzjonalment.

Fejn japplikaw it-tnaqqis u l-eżenzjonijiet, 
ir-rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment. Meta l-
Aġenzija sussegwentement tiġbor l-
ammont applikabbli kollu, inkluża ż-żieda 
ta’ 50 % kif prevista mill-Artikolu 8(5), ir-
rimunerazzjoni tar-relatur għandha tiġi 
adattata proporzjonalment.

Or. en

Emenda 107
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness – parti IV – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa annwali fissa hija EUR 60 għal 
kull unità li tista’ tiġi ċċarġjata.

1. It-tariffa annwali fissa hija EUR XX għal 
kull unità li tista’ tiġi ċċarġjata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi adattata wara l-ftehim finali dwar it-tnaqqis u l-eżenzjonijiet.

Emenda 108
Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness – parti IV – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’applikazzjoni tal-Artikolu 7(4), l-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju jħallsu
60 % tal-ammont applikabbli.

2. B’applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 7(4), l-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju għandhom iħallsu 60 % tal-
ammont applikabbli.

B’applikazzjoni tat-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 7(4), id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandhom iħallsu sa 60 % tal-ammont 
applikabbli.

Or. en

Emenda 109
Thomas Ulmer, Ingeborg Gräßle

Proposta għal regolament
Anness – parti IV – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 7(5) jħallsu 80 % 
tal-ammont applikabbli għall-unitajiet li 

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali 
(għajr il-prodotti mediċinali omeopatiċi 
awtorizzati) imsemmija fl-Artikolu 7(5) 
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jistgħu jiġu ċċarġjati li jikkorrispondu għal 
dawk il-prodotti.

għandhom iħallsu 80 % tal-ammont 
applikabbli għall-unitajiet li jistgħu jiġu 
ċċarġjati li jikkorrispondu għal dawk il-
prodotti. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
għal prodotti mediċinali omeopatiċi 
għandhom iħallsu l-perċentwal 
ekwivalenti għas-servizzi ICT applikabbli 
għall-unità li tista' tiġi ċċarġjata li 
tikkorrispondi għal dawk il-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-prodotti mediċinali omeopatiċi awtorizzati, mis-servizzi elenkati fl-Anness IV tar-
Regolament ("Spejjeż oħra tal-Aġenzija marbuta mal-Farmakoviġilanza"), japplikaw biss is-
servizzi tal-IT għall-istabbiliment u ż-żamma tal-bażi tad-dejta. Jeħtieġ li jissemmew 
espliċitament it-tip ta' spejjeż, għaliex m'hemm l-ebda servizzi oħra mogħtija għat-tariffa 
fissa.

Emenda 110
Alojz Peterle

Proposta għal regolament
Anness – parti IV – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 7(5) jħallsu 80 % 
tal-ammont applikabbli għall-unitajiet li 
jistgħu jiġu ċċarġjati li jikkorrispondu għal 
dawk il-prodotti.

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali 
(għajr il-prodotti mediċinali omeopatiċi 
awtorizzati) imsemmija fl-Artikolu 7(5) 
għandhom iħallsu 80 % tal-ammont 
applikabbli għall-unitajiet li jistgħu jiġu 
ċċarġjati li jikkorrispondu għal dawk il-
prodotti. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
għal prodotti mediċinali omeopatiċi 
għandhom iħallsu l-perċentwal 
ekwivalenti għas-servizzi ICT applikabbli 
għall-unità li tista' tiġi ċċarġjata li 
tikkorrispondi għal dawk il-prodotti.

Or. en
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Emenda 111
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness – parti IV – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 7(5) jħallsu 80 %
tal-ammont applikabbli għall-unitajiet li 
jistgħu jiġu ċċarġjati li jikkorrispondu għal 
dawk il-prodotti.

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 7(5) għandhom 
iħallsu 50 % tal-ammont applikabbli għall-
unitajiet li jistgħu jiġu ċċarġjati li 
jikkorrispondu għal dawk il-prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti mediċinali b'użu stabbilit sew għandhom profil tas-sikurezza magħruf u għandhom 
jibbenefikaw minn tnaqqis ta' 50 % tat-tariffa annwali fissa.

Emenda 112
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Anness – parti IV – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 7(5) jħallsu 80 %
tal-ammont applikabbli għall-unitajiet li 
jistgħu jiġu ċċarġjati li jikkorrispondu għal 
dawk il-prodotti.

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 10a tad-
Direttiva 2001/83/KE għandhom iħallsu 
80 % tal-ammont applikabbli għall-
unitajiet li jistgħu jiġu ċċarġjati li 
jikkorrispondu għal dawk il-prodotti. Id-
detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq għal prodotti mediċinali 
omeopatiċi awtorizzati u għal prodotti 
mediċinali erbali awtorizzati kif definiti 
rispettivament fl-Artikolu 1(5) u fl-
Artikolu 1(30) tad-Direttiva 2001/83/KE 
għandhom iħallsu 25 % tal-ammont 
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applikabbli għall-unitajiet li jistgħu jiġu 
ċċarġjati li jikkorrispondu għal dawk il-
prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis ta' 75 % għall-prodotti mediċnali awtorizzati omeopatiċi u erbali huwa konformi 
mat-tnaqqis tat-tariffa annwali fissa diġà eżistenti għall-mediċini ġeneriċi awtorizzati 
ċentralment. Billi hemm it-tendenza għal aktar u aktar awtorizzazzjonijiet ċentrali għall-
mediċini ġeneriċi iżda mhux għall-prodotti mediċinali omeopatiċi u erbali, dawn tal-aħħar 
m'għandhomx ikunu kummerċjalment żvantaġġati fil-futur minħabba t-tariffi tal-
farmakoviġilanza.


