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Emenda 51
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 114 u 168
tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkonforma mal-bażi ġuridika tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. L-għan ta' din id-Direttiva mhuwiex biss li tiġi stabbilita l-ħidma tas-suq intern 
għall-prodotti mediċinali (l-Artikolu 114) iżda wkoll li jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni 
tas-saħħa pubblika fl-UE (l-Artikolu 168).

Emenda 52
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fid-dawl ta’ din id-Direttiva, kull 
sena l-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport statistiku b'dejta affidabbli u 
preċiża dwar is-sitwazzjoni attwali, ix-
xejriet u l-iżviluppi fir-rigward ta’ 
mediċini foloz, inklużi dettalji dwar fejn, 
kif u min inkixfu l-prodotti, u l-element 
falz innifsu (l-identità, is-sors u/jew l-
ingredjent/komponenti) fl-Istati Membri.
Dan ir-rapport għandu jiddistingwi b’mod
ċar bejn il-problemi tal-falsifikazzjoni  u 
l-ksur ta’ privattivi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

La l-istudju ta’ valutazzjoni tal-impatt, u lanqas ir-rapporti tal-Kummissjoni Ewropea ma 
jiffukaw biżżejjed fuq u jispjegaw l-oriġini u s-sorsi ewlenin ta’ prodotti falsifikati. Huwa 
importanti li ma jitħalltux il-ksur u t-tilwim dwar privattivi mal-problema tal-falsifikazzjoni 
ta’ prodotti mediċinali. Huma meħtieġa dejta u statistika affidabbli b’dettalji dwar fejn 
inkixfu prodotti falsifikati, liema hu l-pajjiż li ġejjin minnu, u l-element iffalsifikat stess (l-
identità, is-sors u/jew l-ingredjent/komponenti).

Emenda 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fid-dawl ta’ din id-Direttiva, kull 
sena l-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport statistiku b'dejta affidabbli u 
preċiża dwar is-sitwazzjoni attwali, ix-
xejriet u l-iżviluppi fir-rigward ta’ 
mediċini foloz, inklużi dettalji dwar fejn, 
kif u min inkixfu l-prodotti ffalsifikati, u 
l-element ta’ falsifikazzjoni nnifsu (l-
identità, is-sors u/jew l-
ingredjent/komponenti) fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

La l-istudju ta’ valutazzjoni tal-impatt, u lanqas ir-rapporti tal-Kummissjoni Ewropea ma 
jiffukaw biżżejjed fuq u jispjegaw l-oriġini u s-sorsi ewlenin ta’ prodotti falsifikati. Huwa 
importanti li ma jitħalltux il-ksur u t-tilwim dwar privattivi mal-problema tal-falsifikazzjoni 
ta’ prodotti mediċinali. Huma meħtieġa dejta u statistika affidabbli b’dettalji dwar fejn 
inkixfu prodotti falsifikati, liema hu l-pajjiż li ġejjin minnu, u l-element iffalsifikat stess (l-
identità, is-sors u/jew l-ingredjent/komponenti).
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Emenda 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Kull sena l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar is-sitwazzjoni attwali 
u x-xejriet fil-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali, u taġġorna l-miżuri dwar l-
applikazzjoni tal-karatteristiċi ta’ 
sikurezza kif jixraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu indirizzati u jingħelbu l-problemi ta’ prodotti mediċinali ffalsifikati, huwa 
importanti li jkunu jistgħu jiġu mifhuma l-oriġini u s-sorsi ewlenin tagħhom. Bħala tali, 
għandu jiġi introdott ir-rappurtar annwali. Abbażi ta’ dawn is-sejbiet, għandhom jiġu 
aġġornati r-regoli dwar il-karatteristiċi ta’ sikurezza f'dan is-sens.

Emenda 55
Jo Leinen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport annwali li 
jipprovdi dejta dettaljata dwar il-firxa u s-
sorsi tal-prodotti mediċinali ffalsifikati fil-
katina legali tal-provvista fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jkun hemm ħarsa ġenerali ċara dwar il-firxa u s-sorsi ewlenin tar-riskji ta’ 
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falsifikazzjoni sabiex tkun tista’ titfassal mill-ġdid jew tiġi emendata d-direttiva.

Emenda 56
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Din id-Direttiva għandha tapplika bla 
ħsara għad-Direttiva 95/46/KE u għandha 
żżomm salvagwardji ċari u effikaċi kull 
meta tiġi pproċessata dejta personali.

Or. en

Emenda 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Unjoni Ewropea għandha 
tappoġġa t-tfassil ta’ ftehim 
internazzjonali li jsaħħaħ il-penali għall-
falsifikazzjoni ta’ prodott mediċinali, u ta’ 
protokoll addizzjonali għall-Konvenzjoni 
ta’ Palermo kontra l-Kriminalità 
Organizzata Transnazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-falsifikazzjoni ta’ prodotti mediċinali saret operazzjoni organizzata minn netwerks 
internazzjonali tal-kriminalità u l-isforzi biex jikkumbatti din it-theddida għas-saħħa pubblika 
ma jistgħux jiġu limitati għall-miżuri li ttieħdu fi ħdan il-fruntieri Ewropej tagħna biss.
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Emenda 58
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Huwa magħruf sew li l-internet 
jirrappreżenta waħda mir-rotot ewlenin 
għad-dħul tal-prodotti mediċinali 
ffalsifikati fis-suq Ewropew. Billi d-
diffikultà biex jiġi identifikat l-indirizz 
fiżiku reali tas-siti tal-internet u, 
għalhekk, l-għoti ta’ ċertifikazzjoni lilhom 
b’ċertezza totali u l-verifika tal-kwalità, is-
sikurezza u l-effikaċja tal-mediċina, il-
bejgħ minn fuq l-internet ta’ kull tip ta’ 
prodott mediċinali għandu jiġi pprojbit, 
sakemm dawn ikunu ġew awtorizzati 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ 
fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minkejja li l-bejgħ minn fuq l-internet ta’ prodotti mediċinali huwa permess f’xi Stati Membri, 
ir-rata għolja u verifikata tal-illegalità tiegħu mhuwiex kompatibbli mal-għan tal-iżgurar ta’ 
standard għoli tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika fl-UE. Il-proposta tal-Kummissjoni biex il-
bejgħ minn fuq l-internet jitqies parti mill-katina illegali tal-provvista għalhekk għandha tiġi 
approvata. Madankollu, il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri li abbażi tagħha, prattika bħal din 
titqies legali u li tkun fis-seħħ fid-data meta din id-Direttiva tidħol fis-seħħ għandha tkompli 
jkollha effett.

Emenda 59
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Spiżerija li tbigħ b'mod leġittimu bil-
posta għanha tkun konnessa ma’ spiżerija 
rreġistrata legalment, biex b’hekk jiġi 
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żgurat li spiżerija li tbigħ b'mod leġittimu 
bil-posta jkollha tikkonforma mar-
rekwiżiti legali kollha għal kwalunkwe 
stabbiliment ta' spiżerija fl-Istat Membru 
fejn tkun ibbażata. L-identifikazzjoni tal-
ispiżjar prinċipali għandha tkun rekwiżit 
legali għall-ispiżeriji kollha li jbigħu 
b'mod leġittimu bil-posta. Spiżerija li 
tbigħ bil-posta tista’ tipprovdi biss 
mediċini ordnati b'riċetta tat-tabib jekk ir-
riċetta oriġinali tkun inkisbet permezz tal-
ispiżerija li tbigħ bil-posta rispettiva minn 
qabel. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dispożizzjonijiet kollha 
relatati mal-bejgħ bil-posta għall-prodotti 
mediċinali jkunu dejjem regolati mill-
aġenziji nazzjonali maħtura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spiżeriji li jbigħu bil-posta għandhom jikkonformaw mal-istess dispożizzjonijiet bħal spiżerija 
rreġistrata legalment, biex b’hekk ikun żgurat li l-klijenti jingħataw l-istess kwalità u 
sikurezza tal-prodott. Kull spiżerija li tbigħ bil-posta għandha tirreġistra spiżjar prinċipali li 
jkun legalment responsabbli mill-bejgħ. Il-korpi regolatorji tal-ispiżeriji tal-Istati Membri 
għandhom jimmonitorjaw regolarment l-ispiżeriji li jbigħu bil-posta kollha, b’relazzjoni mill-
qrib mal-Assoċjazzjoni Ewoprea tal-ispiżeriji li jbigħu bil-posta (European Association of 
Mail Service Pharmacies, EAMSP). L-EAMSP għandha tkun ċentru għall-għarfien u l-aqwa 
prattika.

Emenda 60
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Iċ-ċittadini Ewropej għandhom 
ikunu konxji dwar ir-riskji tas-saħħa 
assoċjati mal-ordni ta’ prodotti minn siti 
tal-internet illegali. Il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
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għandha tadotta miżuri biex iżżid is-
sensibilizzazzjoni fost il-pubbliku ġenerali 
dwar ir-riskji assoċjati max-xiri ta’ 
prodotti mediċinali minn fuq l-internet 
minn kwalunkwe sit tal-internet li ma 
jkunx xi spiżerija li tbigħ b’mod leġittimu 
bil-posta. Kampanji ta’ sensibilizzazzjoni 
pubblika għandhom jinfurmaw liċ-
ċittadini dwar kif jistgħu jidentifikaw 
spiżeriji li jbigħu b’mod leġittimu bil-
posta u r-riskji relatati max-xiri minn siti 
tal-internet illegali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kampanji ta’ sensibilizzazzjoni pubblika huma kruċjali sabiex il-klijenti Ewropej jiġu 
infurmati dwar ir-riskji tax-xiri ta’ prodotti mediċinali minn spiżeriji li jbigħu b’mod 
illeġittimu bil-posta. Tekniki tal-kummerċjlizzazzjoni speċjalisti jkunu meħtieġa għat-tmexxija 
ta’ dawn il-kampanji ta' sensibilizzazzjoni pubblika biex jiġi żgurat li jintbagħtu messaġġi 
ċari u li jistgħu jinftiehmu faċilment dwar l-attivitajiet legali u illegali ta’ siti tal-internet li 
jbigħu prodotti mediċinali. Pereżempju, l-użu tal-istess reklami joħloq konfużjoni fost il-
konsumaturi u għalhek għandu jiġi evitat.

Emenda 61
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Ikun ta' siwi li tiddaħħal definizzjoni 
tal-kunċett ta' 'prodott mediċinali 
ffalsifikat' sabiex issir distinzjoni bejn 
dawn il-prodotti u prodotti mediċinali 
legali iżda mhux awtorizzati. Barra minn 
hekk, il-prodotti awtorizzati jew leġittimi 
b'mod ieħor b'difetti fil-kwalità u prodotti 
mediċinali li minħabba żbalji fil-
manifattura jew fl-immaniġġjar 
sussegwenti ma jikkonformawx mar-
rekwiżit tal-Prattiki Tajba ta' Manifattura 
jew tal-Prattiki ta' Distribuzzjoni Tajba 
ma għandhomx jitfixklu ma' mediċini 
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ffalsifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-falsifikazzjoni deliberata ta' prodott mediċinali tikkostitwixxi reat kriminali. Ma għandhiex 
titqies ekwivalenti għan-nuqqas ta' konformità mal-Prattiki Tajba ta' Manifattura jew għad-
difetti fil-kwalità li jistgħu jsiru f'kundizzjonijiet normali ta' manifattura u jiġu mmaniġġjati 
b'mod trasparenti bejn il-manifattur tal-prodott mediċinali u l-awtoritajiet b'attenzjoni 
kostanti għall-ħarsien tas-saħħa pubblika.

Emenda 62
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Illum in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-
prodotti mediċinali qed isir dejjem iktar 
ikkumplikat u qed jinvolvi dejjem iktar 
persuni li mhumiex dejjem id-distributuri 
bl-ingrossa kif hemm imsemmi fid-
Direttiva 2001/83/EC. Sabiex il-kredibilità 
tal-katina tad-distribuzzjoni tkun żgura, il-
leġiżlazzjoni farmaċewtika għandha 
tindirizza lil dawk kollha involuti fil-katina 
tad-distribuzzjoni: dan jinkludi mhux biss 
lid-distributuri li jipprovdu, izommu, 
jaħżnu u jissupplixxu l-prodotti, imma 
wkoll lill-persuni li huma involuti fit-
tranżazzjoni mingħajr ma jmissu mal-
prodotti. Dawn għandhom jiġu sottomessi 
għal regoli proporzjonali biex tiġi eskluża, 
b'kull mod prattiku, il-possibbiltà li 
prodotti mediċinali li huma ffalsifikati fir-
rigward tal-identità. storja jew sors jidħlu 
fil-katina legali tal-provvista fil-Komunità.

(5) Illum in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-
prodotti mediċinali qed isir dejjem iktar 
ikkumplikat u qed jinvolvi dejjem iktar 
persuni li mhumiex dejjem id-distributuri 
bl-ingrossa kif hemm imsemmi fid-
Direttiva 2001/83/KE. Sabiex il-kredibilità 
tal-katina tad-distribuzzjoni tkun żgura, il-
leġiżlazzjoni farmaċewtika għandha 
tindirizza lil dawk kollha involuti fil-katina 
tad-distribuzzjoni: dan jinkludi mhux biss 
lid-distributuri li jipprovdu, izommu, 
jaħżnu u jissupplixxu l-prodotti, imma 
wkoll lill-persuni li huma involuti fit-
tranżazzjoni mingħajr ma jmissu mal-
prodotti, bħan-negozjanti jew is-sensara.
Dawn għandhom jiġu sottomessi għal 
regoli proporzjonali biex tiġi eskluża, 
b'kull mod prattiku, il-possibbiltà li 
prodotti mediċinali li huma ffalsifikati fir-
rigward tal-identità. storja jew sors jidħlu 
fil-katina legali tal-provvista fil-Komunità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-emenda 7 tal-abbozz ta’ rapport.

Emenda 63
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Spiss jirriżulta li l-prodotti mediċinali 
ffalsifikati jkunu ġew fornuti fuq ordnijiet 
li jsiru bl-internet. Skont id-
dispożizzjonijiet tat-TFUE, partikolarment 
l-Artikolu 168 tiegħu, l-Istati Membri 
huma responsabbli għar-
regolamentazzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti mediċinali fl-aħħar livell tal-
kummerċ, partikolarment fl-ispiżeriji.
Dan jinkludi wkoll ir-regolamentazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali 
permezz ta' ordni bil-posta jew mill-
internet. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tippermetti lill-Istati Membri li 
jimponu projbizzjoni assoluta fuq il-
provvista ta' mediċini li jeħtieġu riċetta 
permezz ta' ordni bil-posta, skont il-
marġni wiesa' ta' diskrezzjoni li jgawdu 
minnu minħabba l-perikli assoċjati ma' 
dan il-metodu ta' tqegħid fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tirrispetta l-allokazzjoni stabbilita tas-setgħat. Ir-regoli dwar l-ispiżeriji 
u dwar it-tqegħid fis-suq ta' mediċini fl-aħħar livell tal-kummerċ huma kwistjoni li 
tirrigwarda l-Istati Membri. Il-maġġoranza wiesgħa tal-Istati Membri jipprojbixxu l-kummerċ 
permezz ta' ordni bil-posta tal-mediċini li jeħtieġu riċetta, u l-Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat 
dan (Sentenza tal-11.12.2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband).
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Emenda 64
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti 
l-karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa 
tal-partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti.

Or. it

Emenda 65
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Recital 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
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awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz 
u/jew l-inċidenzi tal-passat tagħhom fil-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-pazjenti jiġu protetti minn mediċini ffalsifikati, jeħtieġ approċċ aktar dirett.
Valutazzjoni tar-riskji għal prodotti jew kategoriji ta' prodotti hija fundamentali biex tiġi 
garantita allokazzjoni effikaċi tar-riżorsi disponibbli għall-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni.
Konsegwentement, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-profil ta' riskju ta' prodotti mediċinali 
suġġetti għal riċetta medika u abbażi ta' dan tiddeċiedi jekk il-karatteristiċi ta' sigurtà humiex 
meħtieġa. L-analiżi rigoruża tal-inċentiv għall-falsifikaturi (prezz) u l-esperjenza preċedenti 
(inċidenzi tal-passat) tipprevjeni ħela ineffikaċi ta' riżorsi li jkun meħtieġa f'oqsma oħra.

Emenda 66
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Recital 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar b’mod 
uniku tal-prodotti mediċinali preskritti.
Meta jiġu introdotti l-karatteristiċi 
obbligatorji ta' sikurezza għall-
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għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-iskopijiet ta' ċarezza assoluta, l-uniċi tipi ta' karatteristika ta' sikurezza li se 
jippermettu l-awtentikazzjoni u t-traċċabilità tal-pakketti individwali huma dawk li 
jidentifikaw il-pakkett b'mod uniku.

Emenda 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza ta' 
prodotti mediċinali, għandha tittieħed 
kunsidrazzjoni xierqa tal-partikolaritajiet 
ta' ċerti prodotti jew kategoriji ta' prodotti, 
bħal mediċini ġeneriċi. Din tinkludi r-
riskju tal-falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-
prezz u l-inċidenzi tal-passat tagħhom fil-
Komunità u barra minnha, kif ukoll il-
konsegwenzi tal-falsifikazzjonijiet għas-



AM\807493MT.doc 15/55 PE439.406v01-00

MT

tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

saħħa pubblika fir-rigward tal-karatteristiċi 
speċifiċi tal-prodotti konċernati jew tas-
severità tal-kundizzjonijiet maħsuba li 
jkunu trattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istatus tal-prodotti suġġetti għal riċetta u dawk li jinxtraw mingħajr riċetta mhuwiex 
armonizzat fl-UE. Għaldaqstant, distinzjoni bejniethom ma tantx tagħmel sens. Skont studju 
reċenti li sar mill-kumpanija Pfizer li rrapportat fl-istampa Ġermaniża, 45% tal-mediċini 
ffalsifikati kollha huma pilloli għad-dieta, 35% huma mediċini kontra l-influwenza u 25% 
huma mediċini kontra l-problemi relatati mal-erezzjoni [nota: iċ-ċifri ma jakkumulawx ma' 
xulxin]. F'każ li dan huwa minnu, anki f'termini ġenerali, juri li l-mediċini li jinxtraw 
mingħajr riċetta jikkostitiwixxu prodotti ewlenin fil-mira tal-falsifikazzjonijiet. Billi 
kwalunkwe mediċina ffalsifikata jista' jkollha effett negattiv fuq saħħet il-bniedem, il-mediċini 
kollha jmisshom ikunu koperti, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskji skont l-Artikolu 54(4).

Emenda 68
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li, fuq il-livell 
Komunitarju, jiġu stabbiliti karatteristiċi ta' 
sikurezza maħsuba sabiex jassiguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentifikazzjoni u l-
intraċċar tal-prodotti mediċinali. Meta jiġu 
introdotti l-karatteristiċi obbligatorji ta' 
sikurezza ta' prodotti mediċinali, għandha 
tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
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prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi garantita l-awtentiċità kemm tal-mediċini preskritti kif ukoll dawk li 
mhumiex preskritti, li meta jiġu ffalsifikati jistgħu jkollhom effett gravi fuq saħħet il-bniedem 
partikolarment minħabba li jidher li hemm xejra dejjem tikber fuq livell nazzjonali u 
Ewropew li l-istatus jinbidel minn mediċini preskritti għal dawk li mhumiex preskritti.

Emenda 69
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li, fuq il-livell 
Komunitarju, jiġu stabbiliti karatteristiċi ta' 
sikurezza maħsuba sabiex jassiguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentifikazzjoni u l-
intraċċar tal-prodotti mediċinali. Meta jiġu 
introdotti l-karatteristiċi obbligatorji ta' 
sikurezza ta' prodotti mediċinali, għandha 
tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi garantita l-awtentiċità tal-kategoriji kollha ta’ prodotti mediċinali, 
kemm jekk ikunu prodott etiċi kif ukoll dawk li jinxtraw mingħajr riċetta. Il-mediċini kollha 
huma prodotti speċjali li ladarba jiġu ffalsifikati, jistgħu jkollhom effetti devastanti fuq saħħet 
il-bniedem.  Barra minn hekk, is-"switching" tal-prodotti mediċinali, fi kliem ieħor il-bdil 
mill-kategorija etika għal dik tal-mediċini li jinxtraw mingħajr riċetta, qed jinfirex b'ritmu 
mgħaġġel fl-Ewropa. Għandu jiġi mfakkar ukoll li jista' jiġi ġġenerat dħul kbir mill-
falsifikazzjoni ta' prodotti mediċinali li jistgħu jinxtraw mingħajr riċetta.

Emenda 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn il-
profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

7. Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn il-
profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li, fuq livell 
Komunitarju, jiġu stabbiliti karatteristiċi ta' 
sikurezza maħsuba sabiex jassiguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentifikazzjoni u l-
intraċċar tal-prodotti mediċinali preskritti u 
dawk li jistgħu jinxtraw mingħajr riċetta.
Meta jiġu introdotti l-karatteristiċi 
obbligatorji ta' sikurezza ta' prodotti 
mediċinali preskritti u dawk li jistgħu 
jinxtraw mingħajr riċetta, għandha 
tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tonqos milli tiżgura l-konformità mal-istandards ta’ sikurezza 
rigward prodotti mediċinali li jinxtraw mingħajr riċetta. Billi l-konsum ta’ dawn il-prodotti 
qed jikber fl-Ewropa, huwa importanti li jiġu introdotti dispożizzjonijiet li jipproteġu lill-
pazjenti kollha, permezz ta’ kwalunkwe mezzi li jiksbu l-prodotti mediċinali.

Emenda 71
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li, fuq livell 
Komunitarju, jiġu stabbiliti karatteristiċi ta' 
sikurezza  jew kwalunkwe miżura teknika 
oħra maħsuba sabiex jassiguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentifikazzjoni u l-
intraċċar tal-prodotti mediċinali preskritti.
Meta jiġu introdotti l-karatteristiċi 
obbligatorji ta' sikurezza għall-
preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi u l-użu konsolidat sew tal-
prodotti. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jistgħu jintużaw ukoll miżuri tekniċi bħall-istampar ta’ ologrammi jew verniċ speċjali. Il-
partikolaritajiet ta’ ditti stabbiliti sew għandhom jitqiesu bl-istess mod. Huma bbażati fuq l-
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istess formula li magħrufa sew. Kemm id-ditti ġeneriċi kif ukoll dawk stabbilit sew 
jappartjenu għat-taqsima ta’ prezz iktar baxx u hu rari li jiġu ffalsifikati minħabba l-marġini 
baxx ta’ dħul. Dawn għandhom jiġu eżaminati wkoll.

Emenda 72
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Recital 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ, fuq livell 
Komunitarju, li jiġu stabbiliti karatteristiċi 
ta' sikurezza maħsuba sabiex jassiguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentifikazzjoni u l-
intraċċar tal-prodotti mediċinali preskritti.
Meta jiġu introdotti l-karatteristiċi 
obbligatorji ta' sikurezza għall-
preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi u dawk il-prodotti li huma 
suġġetti għal katina ta’ provvista 
amministrata. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti prodotti (eż. l-immunoglobulini) jiġu kkunsinnati direttament mill-manifattur lill-isptar 
jew strutturi tal-kura tas-saħħa oħra għal użu finali. Billi r-riskju li prodott iffalsifikat jidħol 
f'din il-katina huwa baxx ħafna, hemm raġuni għalfejn dawn il-prodtti jkun eżenti milli 
jkollhom karatteristiċi ta' sigurtà.
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Emenda 73
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Recital 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni u l-
awtentifikazzjoni tal-prodotti mediċinali 
preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membri għandu jkun responsabbli għat-teħid ta’ deċiżjoni dwar jekk prodott 
mediċinali speċifiku għandu jkun traċċabbli tul il-katina ta’ provvista mill-manifattur għall-
ispiżerija. It-traċċabilità mhijiex meħtieġa sabiex jintgħarfu l-prodotti ffalsifikati, u tinvolvi 
piż addizzjonali konsiderevoli li jirriżulta fi spejjeż mhux proporzjonati għall-impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju  b’mod partikolari.
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Emenda 74
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti. Din tinkludi r-riskju 
tal-falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u 
l-inċidenzi tal-passat tagħhom fil-
Komunità u barra minnha, kif ukoll il-
konsegwenzi tal-falsifikazzjonijiet għas-
saħħa pubblika fir-rigward tal-karatteristiċi 
speċifiċi tal-prodotti konċernati jew tas-
severità tal-kundizzjonijiet maħsuba li 
jkunu trattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandux ikun hemm eżenzjoni antiċipata għal mediċini ġeneriċi meta jiġu introdotti 
karatteristiċi ta’ sikurezza għal prodotti mediċinali jiġu preskritti.

Emenda 75
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
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żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li, fuq livell 
Komunitarju, jiġu stabbiliti karatteristiċi 
ta' sikurezza mandatarju maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport ta' valutazzjoni dwar l-
applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza msemmija fil-punt (o) tal-
Artikolu 54 tad-Direttiva 2001/83/KE u l-
kontribut stmat tagħhom għat-tnaqqis tal-
għadd ta' mediċini ffalsifikati fil-katina 
legali tal-provvista fl-Ewropa. Ir-rapport 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ta' kategoriji 
oħra ta' mediċini, inklużi prodotti 
mediċinali li mhumiex suġġetti għal 
riċetta medika kif definit fit-Titolu VI tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-impatt tal-karatteristiċi ta' sikurezza previsti għandu jkun evalwat wara ħames snin. Jekk 
ikun jidher li jkun sar tnaqqis fil-mediċini ffalsifikati fil-katina legali tal-provvista, il-
karatteristiċi ta’ sikurezza armonizzati madwar l-UE jistgħu, fejn xieraq, jiġu estiżi għall-
mediċini li jinxtraw mingħajr riċetta.  Attwalment huwa raġonevoli u xieraq li l-applikazzjoni 
tal-karatteristiċi ta' sikurezza tkun limitata biss għall-mediċini li jeħtieġu riċetta. Piż 
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regolatorju mhux meħtieġ għandu jkun evitat, sabiex ikunu evitati spejjeż żejda għaċ-ċittadini 
Ewropej.

Emenda 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ, fuq livell 
Komunitarju, li jiġu stabbiliti karatteristiċi 
ta' sikurezza maħsuba sabiex jassiguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentifikazzjoni u l-
intraċċar tal-prodotti mediċinali preskritti.
Meta jiġu introdotti l-karatteristiċi ta' 
sikurezza għall-preskrizzjoni ta' prodotti 
mediċinali, għandha tittieħed 
kunsidrazzjoni xierqa tal-partikolaritajiet 
ta' ċerti prodotti jew kategoriji ta' prodotti, 
bħal mediċini ġeneriċi. Din tinkludi r-
riskju tal-falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-
prezz u l-inċidenzi tal-passat tagħhom fil-
Komunità u barra minnha, kif ukoll il-
konsegwenzi tal-falsifikazzjonijiet għas-
saħħa pubblika fir-rigward tal-karatteristiċi 
speċifiċi tal-prodotti konċernati jew tas-
severità tal-kundizzjonijiet maħsuba li 
jkunu trattati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

1. Ma nistgħux nużaw il-kelma ‘obbligatorji’ peress li f’dan il-kuntest tapplika għall-mediċini 
kollha li jinkisbu b'riċetta. Karatteristiċi ta’ sikurezza għandhom jiġu applikati abbażi tal-
valutazzjoni tar-riskji rigward il-falsifikazzjoni tal-prodott, u għalhekk mhux il-mediċini 
kollha jkunu suġġetti għall-applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' sikurezza.

2. Id-data tal-bidu tal-perijodu ta’ ħames snin għandha tinbidel fit-test tad-direttiva.
Għandha tkun id-data li fiha jidħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet ta' infurzar relatati mal-
karatteristiċi ta' sikurezza u mhux id-data li fiha tidħol fis-seħħ id-direttiva.
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Emenda 77
Theodoros Skylakakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li, fuq livell 
Komunitarju, jiġu stabbiliti karatteristiċi 
mandatarji ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi u l-eċċipjenti. Din tinkludi r-riskju 
tal-falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u 
l-inċidenzi tal-passat tagħhom fil-
Komunità u barra minnha, kif ukoll il-
konsegwenzi tal-falsifikazzjonijiet għas-
saħħa pubblika fir-rigward tal-karatteristiċi 
speċifiċi tal-prodotti konċernati jew tas-
severità tal-kundizzjonijiet maħsuba li 
jkunu trattati.

Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport ta' valutazzjoni dwar l-
applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza msemmija fil-punt (o) tal-
Artikolu 54 tad-Direttiva 2001/83/KE u l-
kontribut stmat tagħhom għat-tnaqqis tal-
għadd ta' prodotti mediċinali ffalsifikati 
fil-katina legali tal-provvista fl-Ewropa.
Mhux iktar tard minn 18-il xahar wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport ta’ valutazzjoni dwar il-
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karatteristiċi ta’ sikurezza ta’ prodotti 
mediċinali li jinkisbu mingħajr riċerra 
skont it-Titolu VI tad-Direttiva 
2001/83/KE.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-impatt tal-karatteristiċi ta’ sikurezza ppjanati għandu jiġi vvalutat mhux aktar minn ħames 
snin wara, biex b'hekk jgħin biex jonqos l-għadd ta' prodotti mediċinali ffalsifikati. Fl-istess 
ħin huwa meħtieġ li tiġi eżaminata l-possibilità għall-estensjoni ta’ karatteristiċi ta’ sikurezza 
armonizzari għall-prodotti mediċinali li jinkisbu mingħajr riċetta, li fil-każ ta' falsifikazzjoni 
tagħhom jistgħu ikunu ta’ periklu għas-saħħa pubblika. Jekk għandhom jiġu inklużi, dan 
għandu jsir mingħajr dewmien sabiex jiġi evitat li jinħolqu ambigwitajiet li jistgħu jnaqqsu l-
effikaċja tal-programm operattiv.

Emenda 78
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ, fuq livell 
Komunitarju, li jiġu stabbiliti karatteristiċi 
ta' sikurezza maħsuba sabiex jassiguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentifikazzjoni u l-
intraċċar tal-prodotti mediċinali preskritti.
Meta jiġu introdotti l-karatteristiċi 
obbligatorji ta' sikurezza għall-
preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi u mediċini omeopatiċi. Din 
tinkludi r-riskju tal-falsifikazzjonijiet fir-
rigward tal-prezz u l-inċidenzi tal-passat 
tagħhom fil-Komunità u barra minnha, kif 
ukoll il-konsegwenzi tal-falsifikazzjonijiet 
għas-saħħa pubblika fir-rigward tal-
karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti 
konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.
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Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport ta' valutazzjoni dwar l-
applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza msemmija fil-punt (o) tal-
Artikolu 54 tad-Direttiva 2001/83/KE u l-
kontribut stmat tagħhom għat-tnaqqis tal-
għadd ta' mediċini ffalsifikati fil-katina 
legali tal-provvista fl-Ewropa. Ir-rapport 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ta' kategoriji 
oħra ta' mediċini, inklużi prodotti 
mediċinali li mhumiex suġġetti għal 
riċetta medika kif definit fit-Titolu VI tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mediċini omeopatiċi (jekk ikunu suġġetti għal riċetta tat-tabib) għandhom jiżdiedu 
b'referenza għall-prinċipju tal-proporzjonalità. F’dan il-każ ikun f’idejn il-Kummissjoni biex 
tiddefinixxi jekk il-karatteristiċi ta' sikurezza jkunux mandatarji jew le skont approċċ ibbażat 
fuq ir-riskji kif inhu spjegat fl-Artikolu 54a – punt 4 – subparagrafu 3 – l-ittri a sa e. Dan l-
element għandu jikber biex ikopri wkoll grupp oħra ta' prodotti b'riskju baxx. Minħabba li ma 
hemmx riskju ogħla ta’ falsifikazzjoni relatata ma’ dawn il-prodotti (dħul baxx, prezz baxx) 
meta mqabbel mal-istess prodotti omeopatiċi li mhumiex suġġetti għal riċetta fi Stati Membri 
oħra, dawn għandhom jiġu eżentati fuq bażi ġenerali.

Emenda 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Mhux aktar tard minn ħames snin 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ tad-
dispożizzjonijiet relatati mal-karatteristiċi 
ta’ sikurezza, il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport ta' valutazzjoni dwar l-
applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
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sikurezza msemmija fil-punt (o) tal-
Artikolu 54 tad-Direttiva 2001/83/KE u l-
kontribut stmat tagħhom għat-tnaqqis tal-
għadd ta' mediċini ffalsifikati fil-katina 
legali tal-provvista fl-Ewropa. Ir-rapport 
għandu jinkludi valutazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ta' kategoriji 
oħra ta' mediċini, inklużi prodotti 
mediċinali li mhumiex suġġetti għal 
riċetta medika kif definit fit-Titolu VI tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

1. Ma nistgħux nużaw il-kelma ‘obbligatorji’ peress li f’dan il-kuntest tapplika għall-mediċini 
kollha li jinkisbu b'riċetta. Karatteristiċi ta’ sikurezza għandhom jiġu applikati abbażi tal-
valutazzjoni tar-riskji rigward il-falsifikazzjoni tal-prodott, u għalhekk mhux il-mediċini 
kollha jkunu suġġetti għall-applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' sikurezza.

2. Id-data tal-bidu tal-perijodu ta’ ħames snin għandha tinbidel fit-test tad-direttiva.
Għandha tkun id-data li fiha jidħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet ta' infurzar relatati mal-
karatteristiċi ta' sikurezza u mhux id-data li fiha tidħol fis-seħħ id-direttiva.

Emenda 80
Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-karatteristiċi ta' sikurezza se 
jinġabru b'mod li jkunu riflessi l-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti. Jitqiesu ekwivalenti 
meta joffru l-istess livell ta' effiċjenza jew 
wieħed ogħla għall-iżgurar tal-
identifikazzjoni, l-awtentikazzjoni, it-
traċċabilità u n-nuqqas ta' tbagħbis, kif 
ukoll l-istess livell ta' diffikultà teknika 
għad-duplikazzjoni. Meta l-karatteristika 
ta' sikurezza titneħħa, tiġi sostitwita jew 
titgħatta, dan il-punt għandu japplika 
wkoll għall-karatteristika ta' sikurezza l-



PE439.406v01-00 28/55 AM\807493MT.doc

MT

ġdida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun implimentat approċċ ibbażat fuq ir-riskju, il-karatteristiċi ta' sikurezza għandhom 
ikunu kkategorizzati skont ir-riskju involut fil-falsifikazzjoni tat-tipi differenti ta' prodotti 
mediċinali. Din l-emenda tiżgura li dan ikun possibbli, billi tipproponi pożizzjoni newtrali 
mil-lat tat-teknoloġija. Barra minn hekk, biex ikun żgurat li karatteristiċi ta' sikurezza ġodda 
u oriġinali li jintużaw minn min jippakkja mill-ġdid ikunu tassew ekwivalenti jew ta' standard 
ogħla tal-karatteristiċi, din id-Direttiva għandha ddaħħal l-kategoriji differenti tal-
karatteristiċi ekwivalenti skont kriterji speċifiċi.

Emenda 81
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Meta titneħħa, tiġi sostitwita jew 
titgħatta l-karatteristika ta’ sikurezza, il-
karatteristiċi ta' sikurezza l-ġodda jitqiesu 
ekwivalenti għall-karatteristiċi ta’ 
sikurezza oriġinali meta joffru l-istess 
livell ta' effiċjenza għall-iżgurar tal-
identifikazzjoni, l-awtentikazzjoni, it-
traċċabilità u n-nuqqas ta' tbagħbis, kif 
ukoll l-istess livell ta' diffikultà teknika 
għad-duplikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-emenda 9 tar-rapport.
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Emenda 82
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-karatteristiċi ta' sikurezza 
għandhom jinġabru b'mod li jkunu 
riflessi l-partikolaritajiet ta' ċerti prodotti 
jew kategoriji ta' prodotti. Għandhom 
jitqiesu ekwivalenti meta joffru l-istess 
livell ta' effiċjenza għall-iżgurar tal-
identifikazzjoni, l-awtentikazzjoni, it-
traċċabilità u n-nuqqas ta' tbagħbis 
b’mod uniku, kif ukoll l-istess livell ta' 
diffikultà teknika għad-duplikazzjoni.
Meta l-karatteristika ta' sikurezza 
titneħħa, tiġi sostitwita jew titgħatta, 
karatteristika ta’ sikurezza ekwivalenti 
għandha tiġi sostitwita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-iskopijiet ta’ ċarezza assoluta, l-uniċi tipi ta’ karatteristika ta’ sikurezza li se 
jippermettu l-awtentikazzjoni u t-traċċabilità tal-pakketti individwali huma dawk li 
jidentifikaw il-pakkett b’mod uniku.

Emenda 83
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a). Prodotti mediċinali li jinkisbu 
mingħajr riċetta għandhom ikunu 
suġġetti għal studji regolari ta’ analiżi 
tar-riskji li jitwettaq mill-awtoritajiet 
nazzjonali. Il-prodotti mediċinali li 
jinkisbu mingħajr riċetta jistgħu jiġu 
integrati fl-ambitu tad-Direttiva 
2001/83/KE skont ir-riżultati ta’ dan l-
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istudju ta’ analiżi tar-riskji. Għal dak il-
għan, id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għandhom id-dritt li, 
malli din id-Direttiva tidħol fis-seħħ, 
jippreżentaw il-prodotti mediċinali li 
jinkisbu mingħajr riċetta tagħhom għad-
dispożizzjonijiet inklużi f'din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti mediċinali li jinkisbu mingħajr riċetta għandhom jiġu ppreżentati għal segwitu
speċifiku u jiġu ppreżentati skont ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva, skont ir-riżultati tal-istudji 
tal-analiżi tar-riskji mwettqa mill-awtoritajiet nazzjonali.

Emenda 84
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Istati Membri, b’konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati, għandhom ikunu 
ħielsa li jiddeterminaw l-aspetti 
partikolari tat-teknoloġiji għall-ġlieda 
kontra l-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali li jqisu l-aktar xierqa għas-
sistemi ta' distribuzzjoni tagħhom ta' 
prodotti mediċinali, billi jqisu s-siġill ta' 
awtentikazzjoni adottat b'din id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva se teħtieġ l-applikazzjoni ta' siġill ta' awtentikazzjoni fuq il-pakketti tal-
prodotti mediċinali, li se tippermetti l-verifika tal-awtentiċità tal-prodotti mediċinali minn 
bejjiegħa bl-ingrossa u mill-ispiżjara. Il-karatteristiċi tas-sistema ta' sikurezza għandhom 
ikunu deċiżi fuq livell nazzjonali skont il-bżonnijiet speċifiċi tas-sistema nazzjonali ta' 
distribuzzjoni tal-prodotti mediċinali. L-inizjattivi nazzjonali diġà implimentati jew li se jkunu 
implimentati għandhom ikunu rispettati.
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Emenda 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-użu ta' teknoloġiji li jippermettu l-
awtentikazzjoni u t-traċċabilità tal-
prodotti mediċinali fuq livell ta' forom ta' 
dożaġġ individwali (eż. il-kapsula, il-
pillola jew ippakkjar primarju ta' likwidi 
bi tbagħbis evidenti) jista' wkoll ikun 
validu biex jippermetti monitoraġġ aħjar 
tal-prodotti fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' teknoloġiji li jippermettu l-awtentikazzjoni u t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali 
fuq livell ta' forom ta' dożaġġ individwali, bħala suppliment għall-karatteristiċi ta' sikurezza 
proposti għall-ippakkjar tal-prodotti mediċinali, se jippermetti identifikazzjoni bikrija ta' 
prodotti ffalsifikati u b'dak il-mod ikompli jnaqqas ir-riskji għas-saħħa u għas-sikurezza li l-
prodotti ffalsifikati joħolqu għall-pazjenti.

Emenda 86
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Istati Membri, flimkien mal-
partijiet interessati, għandhom ikunu 
ħielsa li jiddeterminaw l-aspetti 
partikolari tal-awtentikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali li jqisu l-aktar xierqa għas-
sistemi ta' distribuzzjoni tagħhom ta' 
prodotti mediċinali, billi jqisu l-
karatteristiċi ta' sikurezza stabbiliti b'din 
id-Direttiva.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva se teħtieġ li l-karatteristiċi ta' sikurezza jiżdiedu fil-pakketti tal-mediċini, li se 
tippermetti l-awtentiċità tal-prodotti mediċinali minn bejjiegħa bl-ingrossa u mill-ispiżjara.  
Il-karatteristiċi speċifiċi tal-proċess ta' awtentikazzjoni għandhom ikunu deċiżi fuq livell 
nazzjonali skont il-bżonnijiet tas-sistema ta' distribuzzjoni tal-prodotti mediċinali f'kull Stat.
L-inizjattivi nazzjonali diġà implimentati jew li se jkunu implimentati għandhom ikunu 
rispettati.

Emenda 87
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Istati Membri, flimkien mal-
partijiet interessati, għandhom ikunu 
ħielsa li jiddeterminaw l-aspetti 
partikolari tal-awtentikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali li jqisu l-aktar xierqa għas-
sistemi ta' distribuzzjoni tagħhom ta' 
prodotti mediċinali, billi jqisu l-
karatteristiċi ta' sikurezza stabbiliti b'din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva se teħtieġ li l-karatteristiċi ta' sikurezza jiżdiedu fil-pakketti tal-mediċini, li se 
tippermetti l-awtentiċità tal-prodotti mediċinali minn bejjiegħa bl-ingrossa u mill-ispiżjara.
Il-karatteristiki speċjali tal-proċedura għall-awtentikazzjoni għandhom ikunu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, skont il-bżonnijiet tas-sistema ta’ distribuzzjoni għall-mediċini f’kull Stat.

Emenda 88
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Istati Membri, b’kooperazzjoni 
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mal-partijiet interessati, għandhom ikunu 
awtorizzati li jirregolaw l-aspetti 
partikolari tal-awtentikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali bil-mod li jqisu l-aktar xieraq 
għas-suq tagħhom tal-prodotti mediċinali, 
billi jqisu l-karatteristiċi ta' sikurezza 
stabbiliti b'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 89
Crescenzio Rivellini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Istati Membri, flimkien mal-
partijiet interessati, għandhom ikunu 
ħielsa li jiddeterminaw l-aspetti 
partikolari tat-teknoloġiji għall-ġlieda 
kontra l-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali li jqisu l-aktar xierqa għas-
sistemi ta' distribuzzjoni tagħhom ta' 
prodotti mediċinali, billi jqisu s-siġill ta' 
awtentikazzjoni adottat b'din id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva se teħtieġ l-applikazzjoni ta' siġill ta' awtentikazzjoni fuq il-pakketti tal-
prodotti mediċinali, li se tippermetti l-verifika tal-awtentiċità tal-prodotti mediċinali minn 
bejjiegħa bl-ingrossa u mill-ispiżjara.

Il-karatteristiċi tas-sistema ta’ sikurezza jkollhom jiġu deċiżi fuq livell nazzjonali abbażi tal-
ħtiġijiet speċifiċi tas-sistema ta’ provvista ta’ prodotti mediċinali nazzjonali sabiex tiġi 
garantita l-ogħla livell ta' protezzjoni li jkun tal-ikbar effikaċja għall-pubbliku. L-inizjattivi 
nazzjonali diġà implimentati jew li se jkunu implimentati għandhom ikunu rispettati.
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Emenda 90
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Recital 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jippakkja prodotti mediċinali għandu jkollu 
l-awtorizzazzjoni tal-manifattura. Sabiex 
ikunu effettivi l-karatteristiċi ta' sikurezza, 
min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandu jkollu biss il-permess
li jneħħi, jibdel jew jgħatti dawn il-
karatteristiċi taħt kundizzjonijiet stretti.

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jippakkja prodotti mediċinali għandu jkollu 
l-awtorizzazzjoni tal-manifattura. Sabiex 
ikunu effettivi l-karatteristiċi ta' sikurezza, 
min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura ma għandux ikollu l-permess
li jneħħi, jibdel jew jgħatti dawn il-
karatteristiċi. Ħlief f’każijiet eċċezzzjonali 
rregolati minn kundizzjonijiet stretti kif 
stipulat fil-paragrafu (2) tal-Artikolu 54a, 
min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jista’ jqiegħed il-kontenitur 
oriġinali tal-prodott mediċinali f’pakkett 
ieħor biss jekk dan jippermetti li l-
kontenitur oriġinal jibqa' intatt u biex 
jinżammu l-integrità u l-effikaċja tal-
arranġamenti ta' sikurezza inizjali tul il-
katina ta' provvista sħiħa. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' garanzija tal-aqwa istandards ta' sikurezza mixtieqa minn kulħadd, il-prodott 
mediċinali m'għandux ikun manipulat. Ladarba l-prodott ikun ġie ppakkjat mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għandu jibqa' intatt sakemm jasal għand il-pazjent, 
skont ir-rekwiżiti attwali fl-ambitu tal-istrateġija Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel.
Madankollu, f'ċerti każijiet, għadu jista' jkun possibbli li l-prodott oriġinali jitqiegħed 
f'kontenitur ieħor u jinżammu intatti l-arranġamenti ta' sikurezza inizjali.    

Emenda 91
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jippakkja prodotti mediċinali għandu jkollu 

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jittikketta u jippakkja prodotti mediċinali, 
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l-awtorizzazzjoni tal-manifattura. Sabiex 
ikunu effettivi l-karatteristiċi ta' sikurezza, 
min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandu jkollu biss il-permess li 
jneħħi, jibdel jew jgħatti dawn il-
karatteristiċi taħt kundizzjonijiet stretti.

jew li jagħmel tibdil fit-tikketti jew fil-
pakketti, għandu jkollu l-awtorizzazzjoni 
tal-manifattura. Sabiex ikunu effettivi l-
karatteristiċi ta' sikurezza, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-manifattura għandu 
jkollu biss il-permess li jneħħi, jibdel jew 
jgħatti dawn il-karatteristiċi taħt 
kundizzjonijiet stretti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-emenda 10 tal-abbozz ta’ rapport.

Emenda 92
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jippakkja prodotti mediċinali għandu jkollu 
l-awtorizzazzjoni tal-manifattura. Sabiex 
ikunu effettivi l-karatteristiċi ta' sikurezza, 
min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandu jkollu biss il-permess li 
jneħħi, jibdel jew jgħatti dawn il-
karatteristiċi taħt kundizzjonijiet stretti.

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jittikketta jew jippakkja prodotti mediċinali 
jew li jagħmel tibdil fit-tikketti jew fil-
pakketti ta' prodotti mediċinali, għandu 
jkollu l-awtorizzazzjoni tal-manifattura.
Sabiex ikunu effettivi l-karatteristiċi ta'
sikurezza, min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandu jkollu biss il-permess li 
jneħħi, jibdel jew jgħatti dawn il-
karatteristiċi taħt kundizzjonijiet stretti. Il-
kundizzjonijiet stretti għandhom jagħtu 
salvagwardji adegwati kontra d-dħul ta' 
prodotti ffalsifikati fil-katina ta' 
distribuzzjoni u jirriflettu dmir strett ta' 
attenzjoni mingħand dawk li jkollhom 
awtorizzazzjoni tal-manifattura lejn il-
manifattur oriġinali u lejn id-detenturi 
tal-awtorizzazzjoni għat-teqgħid fis-suq 
tal-prodotti kif ukoll lejn il-konsumaturi 
tal-prodotti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti u l-atturi l-oħra fil-katina tal-provvista għandhom ikunu espliċitament infurmati 
permezz tat-tikketta fuq il-pakkett fejn ikunu tneħħew jew ġew sostitwiti l-karatteristiċi ta' 
sikurezza oriġinali.

Emenda 93
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dawn li jkollhom l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandhom jinżammu għal 
kollox responsabbli għall-ħsarat kkawżati 
lill-pazjenti minn prodotti li huma foloz fir-
rigward tal-identità tagħhom imqiegħda 
minnhom fis-suq.

Mhux applikabbli għall-verżjoni Maltija

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità hija fundamentali għall-arranġamenti tal-protezzjoni. Dawk kollha involuti 
għalhekk ma għandhomx jitħallew fid-dubju dwar id-dmirijiet u d-drittijiet tagħhom. 

Emenda 94
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-pubbliku Ewropew għandu jkun 
konxju dwar ir-riskji tax-xiri ta’ prodotti 
mediċinali permezz ta’ mezzi illegali.
Partikolarment, il-kampanji ta' 
informazzjoni għandhom ikunu promossi 
kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq 
dak Ewropew. Il-Kummissjoni, flimkien 
mal-Istati Membri, għandhom jadottaw 
miżuri effikaċi biex titjieb is-
sensibilizzazzjoni pubblika għar-riskji li 
jirriżultaw mix-xiri mill-internet ta' 
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prodotti mediċinali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Internet huwa s-sors ewlieni ta' prodotti mediċinali ffalsifikati. Iċ-ċittadini għandhom ikunu 
skoraġġuti bil-qawwi milli jixtru prodotti mediċinali minn sorsi ta' distribuzzjoni illegali.  
Għalhekk ikun xieraq li jiġu organizzati kampanji edukattivi dwar it-tema, kemm fuq livell 
nazzjonali kif ukoll dak Ewropew.

Emenda 95
Crescenzio Rivellini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-pubbliku Ewropew għandu jkun 
konxju dwar ir-riskji tax-xiri ta’ prodotti 
mediċinali permezz ta’ mezzi illegali, 
partikolarment f’termini tal-periklu 
tagħhom għas-saħħa. Partikolarment, il-
kampanji ta' informazzjoni għandhom 
ikunu promossi kemm fuq livell 
nazzjonali kif ukoll fuq dak Ewropew. Il-
Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, 
għandhom jadottaw miżuri effikaċi biex 
titjieb is-sensibilizzazzjoni pubblika għar-
riskji li jirriżultaw mix-xiri mill-internet 
ta' prodotti mediċinali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Internet huwa s-sors ewlieni ta' prodotti mediċinali ffalsifikati. Iċ-ċittadini għandhom ikunu 
skoraġġuti bil-qawwi milli jixtru prodotti mediċinali minn sorsi ta' distribuzzjoni illegali.
Għalhekk ikun xieraq li jiġu organizzati kampanji edukattivi dwar it-tema, kemm fuq livell 
nazzjonali kif ukoll dak Ewropew.  
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Emenda 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Iċ-ċittadini Ewropej għandhom 
ikunu konxji dwar ir-riskji tax-xiri ta’ 
prodotti mediċinali mingħand fornituri 
illegali. Għandha tiġi organizzata 
kampanja informattiva mill-Istati Membri 
fuq livell tal-UE. Il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jadottaw miżuri biex 
il-pubbliku jsiru konxji dwar ir-riskji tax-
xiri tal-prodotti mediċinali minn fuq l-
internet.  

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini li jixtru l-prodotti mediċinali mingħand fornituri illegali ma jistgħux ikunu 
informati sew daqs l-esperti mediċi dwar ir-riskji potenzjali għal saħħithom. Kampanja 
informattiva tista' tiskoraġġixxi x-xiri ta' prodotti mediċinali permezz ta' mezzi illegali jekk il-
konsumaturi jingħataw informazzjoni speċjalista dwar ir-riskji possibbli involuti.

Emenda 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Liċ-ċittadini Ewropej għandha 
tinġibdilhom l-attenzjoni għar-riskji li 
jirriżultaw minn prodotti mediċinali 
ordnati minn fornituri illegali.
Partikolarment, miżuri ta' informazzjoni 
pubblika għandhom ikunu promossi fl-
Istati Membri u fl-Ewropa kollha. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jadottaw miżuri li jżidu s-
sensibilizzazzjoni fost il-pubbliku ġenerali 
dwar ir-riskji marbuta max-xiri mill-
internet ta' prodotti mediċinali.
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Or. en

Emenda 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Iċ-ċittadini Ewropej għandhom 
ikunu konxji dwar ir-riskji meta jordnaw 
prodotti mediċinali mingħand fornituri 
illegali. Partikolarment, il-kampanji ta’ 
sensibilizzazzjoni għandhom ikunu 
promossi kemm fuq il-livell tal-Istati 
Membri kif ukoll fuq dak tal-UE. Il-
Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri 
għandha tadotta miżuri jissensibilizzaw il-
pubbliku ġenerali dwar ir-riskji marbuta 
max-xiri ta' prodotti mediċinali mill-
internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Internet huwa s-sors ewlieni ta' mediċini ffalsifikati. Iċ-ċittadini huma skoraġġuti milli 
jordnaw mediċini permezz ta’ mezzi illegali. Għalhekk, f’dan ir-rigward, kampanji ta’ 
sensibilizzazzjoni għandhom jitwettqu fuq il-livell tal-Istat Membru kif ukoll dak tal-UE.

Emenda 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri bħal kampanji 
ta’ sensibilizzazzjoni biex jinfurmaw lill-
pubbliku b’mod iktar komplut dwar ir-
riskji tax-xiri ta’ prodotti farmaċewtiċi 
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minn fuq l-internet.    

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-internet huwa s-sors ewlieni ta' prodotti mediċinali ffalsifikati. Il-pubbliku huwa skoraġġut 
milli jixtri prodotti mediċinali permezz ta’ mezzi illegali.

Emenda 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ingredjenti farmaċewtiċi attivi 
ffalsifikati jippreżentaw ir-riskju ta' 
ingredjenti farmaċewtiċi attivi sub-
standard. Dan ir-riskju għandu jiġi 
indirizzat. B'mod partikolari, il-manifatturi 
tal-prodotti mediċinali għandhom jiżguraw 
jew huma stess inkella permezz ta' korp 
akkreditat għal dan il-għan li l-manifattur 
tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi li 
mingħandu qiegħdin jieħdu l-provvista hu 
konformi ma' prattiċi tajba ta' manifattura.

(12) Ingredjenti farmaċewtiċi attivi 
ffalsifikati jippreżentaw ir-riskju ta' 
ingredjenti farmaċewtiċi attivi sub-
standard. Dan ir-riskju għandu jiġi 
indirizzat billi jiġu kkombinati sistema 
effikaċi ta' spezzjoni u sistema ta' 
traċċabilità għall-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi. B'mod partikolari, il-manifatturi tal-
prodotti mediċinali għandhom huma stess 
jiżguraw li l-manifattur tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi li mingħandu qegħdin 
jieħdu l-provvista hu konformi ma' prattiki 
tajba ta' manifattura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-saħħa pubblika, jeħtieġ li s-siti produttivi jkunu suġġetti għal 
spezzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri f'kollaborazzjoni mal-EMEA.  Il-
preżenza eventwali ta' bosta entitajiet privati akkreditati aktarx tnaqqas is-sikurezza tal-
kwalità tal-ispezzjonijiet, toħloq konfużjoni dwar min hu responsabbli mill-eżattezza tal-eżiti 
tal-ispezzjonijiet u toħloq relazzjoni perikoluża ta' klijenteliżmu bejn l-impriża spezzjonata u 
l-entità li tispezzjona li tista' tiffavorixxi każijiet ta' korruzzjoni.
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Emenda 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-manifattura tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi għandha tkun soġġetta 
għall-prattiċi tajba ta' manifattura, 
irrispettivament jekk dawn l-ingredjenti 
kinux manifatturati fil-Komunità jew 
importati. Rigward il-manifattura tal-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi fil-pajjiżi 
terzi, għandu jiġi assigurat li r-regoli tal-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi maħsuba biex jiġu esportata fil-
Komunità jipprovdu, anke permezz tal-
ispezzjoni u l-infurzar, livell ta' 
protezzjoni għas-saħħa pubblika 
ekwivalenti għal dik provduta mil-
leġiżlazzjoni tal-Komunità.

(13) Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni 
suffiċjenti tas-saħħa pubblika il-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi għandha tkun soġġetta għall-prattiċi 
tajba ta' manifattura u għandha tkun 
konformi mal-informazzjoni ppreżentata 
fi, jew li tingħata lill-Applikazzjoni għall-
Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq, 
irrispettivament jekk dawn l-ingredjenti 
kinux manifatturati fil-Komunità jew 
importati. Għalhekk, rigward il-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi fil-pajjiżi terzi maħsuba għall-
prodotti mediċinali li jitqiegħdu fis-suq fl-
Unjoni, għandu jiġi assigurat li permezz ta’ 
spezzjonijiet regolari u mandatorji u l-
infurzar mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Unjoni jew mill-awtoritajiet bi ftehimiet 
ta’ rikonoxximent reċiproku li jkopru l-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi fis-seħħ, 
dik il-manifatturi ssir f’konformità maż-
żewġ rekwiżiti msemmija hawn fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza tal-oriġini u l-kwalità tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi huma essenzjali. Biex 
jiġi żgurat ir-rispett tal-prattiki tajba ta' manifattura jeħtieġ li jsiru spezzjonijiet rigorużi u 
regolari fuq il-postijiet ta' produzzjoni.
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Emenda 102
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Recital 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-manifattura tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi għandha tkun soġġetta 
għall-prattiċi tajba ta' manifattura, 
irrispettivament jekk dawn l-ingredjenti 
kinux manifatturati fil-Komunità jew 
importati. Rigward il-manifattura tal-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi fil-pajjiżi 
terzi, għandu jiġi assigurat li r-regoli tal-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi maħsuba biex jiġu esportata fil-
Komunità jipprovdu, anke permezz tal-
ispezzjoni u l-infurzar, livell ta' protezzjoni 
għas-saħħa pubblika ekwivalenti għal dik 
provduta mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità.

(13) Il-manifattura tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi għandha tkun soġġetta 
għall-prattiki tajba ta' manifattura, 
irrispettivament jekk dawn l-ingredjenti 
kinux manifatturati fil-Komunità jew 
importati. Rigward il-manifattura tal-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi jew l-
eċċipjenti fil-pajjiżi terzi, għandu jiġi 
assigurat li r-regoli tal-manifattura tal-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi jew l-
eċċipjenti maħsuba biex jiġu esportata fil-
Komunità jipprovdu, anke permezz tal-
ispezzjoni u l-infurzar, livell ta' protezzjoni 
għas-saħħa pubblika ekwivalenti għal dik 
provduta mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċipjenti li joriġinaw barra mill-industrija farmaċewtika ma jistgħux ikunu suġġetti għall-
Prattiki Tajba ta' Manifattura. Bosta mill-eċċipjenti pereżempju joriġinaw mill-industrija 
alimentari. Hemm ukoll proċeduri tal-iżgurar tal-kwalità f’dan is-settur; bħal, pereżempju, il-
miżuri li kienu ġew introdotti rigward il-prodotti fejn jista’ jkun hemm il-kwistjoni tat-TSE 
(Enċefalopatija Sponġiformi Trasmissibbli). Huma wkoll il-bażi għall-garanzija tas-sikurezza 
tas-settur tal-prodotti mediċinali. Peress li kien hemm tentattivi biex jinqasmu l-miżuri fiż-
żewġ setturi, l-esperjenza ta' dak iż-żmien wera biċ-ċar li dan ma ħadimx.

Emenda 103
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-manifattura tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi għandha tkun soġġetta 
għall-prattiċi tajba ta' manifattura, 

(13) Il-manifattura tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi għandha tkun soġġetta 
għall-prattiki tajba ta' manifattura, 
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irrispettivament jekk dawn l-ingredjenti 
kinux manifatturati fil-Komunità jew 
importati. Rigward il-manifattura tal-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi fil-pajjiżi 
terzi, għandu jiġi assigurat li r-regoli tal-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi maħsuba biex jiġu esportata fil-
Komunità jipprovdu, anke permezz tal-
ispezzjoni u l-infurzar, livell ta' protezzjoni 
għas-saħħa pubblika ekwivalenti għal dik 
provduta mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità.

irrispettivament jekk dawn l-ingredjenti 
kinux manifatturati fil-Komunità jew 
importati. Rigward il-manifattura tal-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi fil-pajjiżi 
terzi, għandu jiġi assigurat li r-regoli tal-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi maħsuba biex jiġu esportata fil-
Komunità jipprovdu, anke permezz tal-
ispezzjoni u l-infurzar, livell ta' protezzjoni 
għas-saħħa pubblika ekwivalenti għal dik 
provduta mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità.
L-eċċipjenti farmaċewtiċi, li mhumiex l-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi, użati fil-
manifattura tal-mediċini għandhom 
ikunu suġġetti għal kontrolli adegwati 
minn min ikollu awtorizzazzjoni tal-
manifattura bil-għan li l-eċċipjenti jkunu 
kkontrollati u vverifikati minn min ikollu 
awtorizzazzjoni tal-manifattura bħala 
idonei għall-użu fil-produzzjoni ta' 
prodotti mediċinali skont il-Prattiki Tajba 
ta' Manifattura u li l-verifika tipprovdi 
livell adegwat ta' protezzjoni tas-saħħa 
pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-eċċipjenti fi ħdan l-ambitu ta' applikazzjoni hija rilevanti diment li l-
eċċipjenti jkunu indirizzati separatament mill-ingredjenti farmaċewtiċi attivi u li japplikaw 
rekwiżiti speċifiċi differenti minn dawk applikabbli għall-ingredjenti farmaċewtiċi attivi. Min 
ikollu awtorizzazzjoni tal-manifattura jinżamm responsabbli biex jiggarantixxi li l-kwalità tal-
eċċipjenti tkun idonea għall-iskopijiet u din id-dispożizzjoni diġà hija stabbilita fil-Prattiki 
Tajba ta' Manifattura tal-UE (GMP) għall-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem1.

                                               
1 Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/94/KE tat-8 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi l-prinċipji u l-linji ta’ gwida tal-
prattika ta’ fabbrikazzjoni tajba fir-rigward ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u prodotti mediċinali 
fil-fażi ta’ sperimentazzjoni għall-użu mill-bniedem, ĠU L 262, p.22-26
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Emenda 104
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-ingredjenti farmaċewtiċi attivi 
mmanifatturati f'impjanti bbażati f'pajjiżi 
terzi għandhom ikunu suġġetti mhux biss 
għal spezzjonijiet li jsiru abbażi ta' 
nuqqas ta' konformità iżda anke għal 
spezzjonijiet u tfittxijiet abbażi tal-analiżi 
tar-riskji u ta' informazzjoni sigrieta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-emenda 12 tar-rapport.

Emenda 105
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Meta jkun hemm prattiki tajba ta’ 
manifattura għall-eċċipjenti jew sistemi 
ekwivalenti konsolidati u regolati sew, 
għandhom jitqiesu f’din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eċċipjenti f’applikazzjonijiet oħra, bħal tal-ikel, diġa għandhom sistemi ta’ GMP ekwivalenti 
stabbiliti bħall-Analiżi tal-Periklu u l-Punti ta’ Kontroll Kritiċi (HACCP) u/jew 
ISO9001/ISO22000 u ċertifikazzjoni mandatarja tad-Direttorat Ewropew għall-Kwalità tal-
Mediċini u l-Kura tas-saħħa (DEKM). Barra minn hekk, il-PTM tal-EFfCI (il-Federazzjoni 
Ewropea tal-Ingredjenti Kosmetiċi) huma diġà aċċettati mill-manifatturi farmaċewtiċi globali 
meta jiġu verifikati l-produtturi l-eċċipjenti. Dawn għandhom ikunu suffiċjenti biex 
jissodisfaw il-kriterji ta’ sikurezza u kwalità tagħhom: PTM obbligatorji ġodda għal dawn l-
eċċipjenti ma jagħtux aktar siġurtà lill-pazjenti.
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Emenda 106
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex isir iktar faċli l-infurzar u l-
kontrolll tar-regoli tal-Komunità rigward 
is-sustanzi attivi użati bħala materjal tal-
bidu, il-manifatturi jew l-importaturi ta' 
dawn is-sustanzi għandhom jgħarrfu bl-
attivita' tagħhom.

(14) Sabiex isir iktar faċli l-infurzar u l-
kontrolll tar-regoli tal-Komunità rigward 
is-sustanzi attivi użati bħala materjal tal-
bidu, il-manifatturi, l-importaturi jew id-
distributuri ta' dawn is-sustanzi għandhom 
jgħarrfu bl-attività tagħhom.

Or. en

Emenda 107
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Spiss jirriżulta li l-prodotti 
mediċinali ffalsifikati jkunu ġew fornuti 
fuq ordnijiet li jsiru bl-internet.  Skont id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat, 
partikolarment l-Artikolu 168 TFUE, l-
Istati Membri huma responsabbli għar-
regolamentazzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti mediċinali fl-aħħar livell tal-
kummerċ, partikolarment fl-ispiżeriji.
Dan jinkludi wkoll ir-regolamentazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali 
permezz ta' ordni bil-posta jew mill-
internet. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tippermetti lill-Istati Membri li 
jimponu projbizzjoni assoluta fuq il-
provvista ta' mediċini li jeħtieġu riċetta 
permezz ta' ordni bil-posta, skont il-
marġni wiesa' ta' diskrezzjoni li jgawdu 
minnu minħabba l-perikli assoċjati ma' 
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dan il-metodu ta' tqegħid fis-suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tirrispetta l-allokazzjoni stabbilita tas-setgħat. Ir-regoli dwar l-ispiżeriji 
u dwar it-tqegħid fis-suq ta' mediċini fl-aħħar livell tal-kummerċ huma kwistjoni li 
tirrigwarda l-Istati Membri. Il-maġġoranza kbira tal-Istati Membri jipprojbixxu l-kummerċ 
permezz ta' ordni bil-posta tal-mediċini li jeħtieġu riċetta, u l-Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat 
dan.

Emenda 108
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Biex jiġi żgurat livell simili ta' 
protezzjoni għall-ħajja umana fil-
Komunità, u biex jiġu evitati distorzjonijiet 
fis-suq intern, għandhom jiġu msaħħa l-
prinċipji u l-linji gwida armonizzati għall-
ispezzjoni tal-manifatturi u d-distributuri 
bl-ingrossa tal-prodotti mediċinali u s-
sustanzi attivi. Dan għandu wkoll igħin 
biex tiġi żgurata l-ħidma tal-ftehimiet 
rikonoxxuti b'mod reċiproku li jiddependu 
fuq l-effiċjenza u l-komparabilità tal-
ispezzjoni u mill-infurzar fil-Komunità.

(15) Biex jiġi żgurat livell simili ta' 
protezzjoni għall-ħajja umana fil-
Komunità, u biex jiġu evitati distorzjonijiet 
fis-suq intern, għandhom jiġu msaħħa l-
prinċipji u l-linji gwida armonizzati għall-
ispezzjoni tal-manifatturi u d-distributuri
bl-ingrossa tal-prodotti mediċinali u s-
sustanzi attivi. Dan għandu wkoll igħin
biex tiġi żgurata l-ħidma tal-ftehimiet 
rikonoxxuti b'mod reċiproku li jiddependu 
fuq l-effiċjenza u l-komparabilità tal-
ispezzjoni u mill-infurzar fil-Komunità.

Or. en

Emenda 109
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri għandhom jimponu 
sanzjonijiet effikaċi għal azzjonijiet 
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marbuta mal-mediċini ffalsifikati. Dawk 
is-sanzjonijiet għandhom tal-anqas ikunu 
ekwivalenti għal dawk tipikament 
applikati għal atti illegali marbuta man-
narkotiċi. Il-Kummissjoni tista' toħroġ 
linji gwida ġenerali għal tali sistema 
effikaċi ta' sanzjonijiet penali. Għandhom 
jiġu inklużi dispożizzjonijiet speċifiċi fid-
Direttiva 2001/83/KE għall-infurzar tar-
rekwiżiti l-ġodda rigward il-karatteristiċi 
ta' sikurezza. Fil-każijiet ta’ prodotti 
mediċinali awtorizzati jew leġittimi b’mod 
ieħor b'difetti fil-kwalità minħabba żbalji 
fil-manifattura jew fl-immaniġġjar 
sussegwenti, għandha tapplika l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew dik nazzjonali 
rilevanti.

Or. en

Emenda 110
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Huwa meħtieġ għat-tħaddim tas-suq 
intern biex jistabbilixxi karatteristiċi ta’ 
sikurezza armonizzati madwar l-UE għall-
prodotti mediċinali. L-implimentazzjoni 
teknika ta’ dawn il-karatteristiċi u t-tfassil 
tal-metodi tat-test għandhom, 
madankollu, jitħallew f’idejn l-Istati 
Membri skont il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri waħedhom għandhom ikunu responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
proċeduri ta’ verifika. Dan jiżgura li s-soluzzjonijiet li jinsabu jkunu xierqa u skont is-sistemi 
ta’ provvista nazzjonali rispettivi.
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Emenda 111
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-miżuri neċessarji għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta' Ġunju 1999 li stipulat l-proċeduri 
għall-eżerċizju tal-poteri tal-
implementazjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni.

(16) Skont l-Artikolu 291 TFUE, ir-regoli 
u l-prinċipji ġenerali li jikkonċernaw il-
mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
għandhom jiġu stabbiliti minn qabel bir-
Regolament adottat skont il-proċedura 
leġiżlattiva ta’ kodeċiżjoni. Qabel l-
adozzjoni ta’ dak ir-Regolament il-ġdid, 
meta titqies il-ħtieġa tal-adozzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva mill-
iktar fis possibbli, il-kontroll mill-Istati 
Membri għandu jsir skont id-
dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li 
tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-
setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq 
il-Kummissjoni, sakemm dawk id-
dispożizzjonijiet jibqgħu konformi mat-
Trattati emendati. Ir-referenzi għal dawk 
id-dispożizzjonijiet madankollu 
għandhom jiġu sostitwiti b'referenzi għal 
regoli u prinċipji stabbiliti fir-Regolament 
il-ġdid malli jidħol fis-seħħ.

Or. en

Emenda 112
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) B'mod partikolari l-Kummissjoni (17) B'mod partikolari l-Kummissjoni 
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għandu jkollha s-saħħa li tadotta miżuri 
rigward il-karatteristiċi ta' sikurezza li 
għandhom jidhru fuq il-pakkett tal-prodotti 
mediċinali suġġetti għall-preskrizzjoni 
medika u li tadotta regoli dettaljati għall-
prodotti mediċinali introdotti mingħajr ma 
jkunu mqiegħda fis-suq. Minħabba li 
dawn il-miżuri huma ta' skop ġenerali u 
huma mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

għandu jkollha s-saħħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 290 TFUE 
rigward il-karatteristiċi ta' sikurezza jew 
kwalunkwe strument tekniku ieħor li jista’ 
jikkonferma l-awtentiċità tal-mediċina li 
għandhom jidhru fuq il-pakkett tal-prodotti 
mediċinali suġġetti għall-preskrizzjoni 
medika u li tadotta regoli dettaljati għall-
prodotti mediċinali introdotti mingħajr ma 
jkunu mqiegħda fis-suq Għandha tinsab 
forma standardizzata tal-karatteristika ta’ 
sikurezza jew miżura ta’ sikurezza 
standardizzata fi ħdan l-Unjoni.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-diskussjoni attwali, jitqiesu biss xi tipi ta’ kodifikazzjoni. Għandu jitqies ukoll li miżuri 
ta’ sikurezza standardizzata ma għandhiex neċessarjament tkun karatteristika ta’ sikurezza, 
bħal Kodiċi 2D-Bar jew Kodiċi RFID, iżda tista’ tkun ukoll miżura ta’ sikurezza, bħal 
ologramma speċjali jew verniċ. Soluzzjoni ta’ dan it-tip tista’ tkun irħas u teknikament iktar 
faċli biex tiġi implimentata.

Emenda 113
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) B'mod partikolari l-Kummissjoni 
għandu jkollha s-saħħa li tadotta miżuri 
rigward il-karatteristiċi ta' sikurezza li 
għandhom jidhru fuq il-pakkett tal-prodotti 
mediċinali suġġetti għall-preskrizzjoni 
medika u li tadotta regoli dettaljati għall-
prodotti mediċinali introdotti mingħajr ma 
jkunu mqiegħda fis-suq. Minħabba li 
dawn il-miżuri huma ta' skop ġenerali u 
huma mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 

(17) B'mod partikolari l-Kummissjoni 
għandu jkollha s-saħħa li tadotta atti 
delegati fkont l-Artikolu 290 TFUE 
rigward il-karatteristiċi ta' sikurezza li 
għandhom jidhru fuq il-pakkett tal-prodotti 
mediċinali suġġetti għall-preskrizzjoni 
medika u li tadotta regoli dettaljati għall-
prodotti mediċinali introdotti mingħajr ma 
jkunu mqiegħda fis-suq.
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prevista fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja l-hekk imsejħa "proċedura tal-komitoloġija" l-antika mal-proċedura l-
ġdida skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sa mhux aktar tard minn 36 xahar 
wara l-aktar dħul fis-seħħ reċenti ta' din 
id-Direttiva, il-proċedura tat-traċċabilità 
għall-prodotti mediċinali għandha tkun 
armonizzata fuq livell ta' UE. Għalhekk, 
kull prodott mediċinali għandu jiġi 
identifikat b'mod inekwivoku permezz ta' 
numru tas-serje fuq il-pakkett individwali 
tiegħu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu armonizzati l-proċeduri ta’ traċċabilità għall-prodotti mediċinali 
b’tali mod li jintlaħqu l-aspettattivi u r-rekwiżiti tal-komunità medika u tal-pazjenti b’mod 
xieraq u effikaċi.  
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Emenda 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw biex jinfurzaw r-
restrizzjonijiet eżistenti fuq il-kummerċ 
illegali tal-prodotti mediċinali, anke 
permezz tal-Europol.

Or. en

Emenda 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri għandhom 
jikkollaboraw, inkluż permezz tal-
Europol, biex jinfurzaw ir-restrizzjonijiet 
eżistenti dwar il-forniment illegali ta’ 
mediċini minn fuq l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ambitu konsiderevoli għal kollaborazzjoni fost l-Istati Membri sabiex tiġi affrontata l-
provvista illegali ta’ mediċini permezz tal-internet, anke permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattika u tal-għerf teknoloġiku. Kollaborazzjoni ta’ dan it-tip għandha tinkludi l-Europol li 
kiseb kompetenza konsiderevoli fl-oqsma relatati mal-kriminalità ċibernetika Ewropea.
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Emenda 117
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jikkollaboraw, inkluż permezz 
tas-servizzi tal-Europol, biex jinfurzaw ir-
restrizzjonijiet eżistenti dwar il-forniment 
illegali ta’ mediċini minn fuq l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri, inkluż l-iskambju tal-aqwa prattiki, hija importanti 
ħafna fid-dawl tal-ġlieda kontra l-forniment illegali ta’ mediċini minn fuq l-internet. L-
Europol għandu għarfien espert konsiderevoli fl-oqsma relatati mal-kriminalità ċibernetika.

Emenda 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri għandhom 
jikkollaboraw, fi ħdan u barra l-Europol, 
biex jinfurżaw ir-regoli eżistenti għar-
restrizzjoni tal-attivitajiet illegali ta' dawk 
li jfornu prodotti mediċinali minn fuq l-
internet.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir l-użu tal-esperjenza li nkisbet mill-Europol u tal-infrastrutturi disponibbli, 
pereżempju għall-kontroll taċ-ċirkolazzjoni fi ħdan l-UE tal-prodotti farmaċewtiċi illegali.
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Emenda 119
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom, u mal-Europol, biex isaħħu r-
restrizzjonijiet diġà eżistenti fuq il-
provvista illegali ta' prodotti mediċinali 
mill-Internet.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni bejn Stati Membri fil-ġlieda kontra d-distribuzzjoni illegali ta' prodotti 
mediċinali mill-internet żgur hija mifruxa u tinkludi pereżempju l-iskambju tal-aħjar prassi u 
ta' know-how teknoloġiku. Din il-kooperazzjoni għandha tinkludi wkoll lill-Europol li kiseb 
esperjenza konsiderevoli f'oqsma relatati ma' reati on-line.

Emenda 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Spiss jirriżulta li l-prodotti 
mediċinali ffalsifikati jkunu ġew fornuti 
fuq ordnijiet li jsiru bl-internet. Skont id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat, 
partikolarment l-Artikolu 168 TFUE, l-
Istati Membri huma responsabbli għar-
regolamentazzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti mediċinali fl-aħħar livell tal-
kummerċ, partikolarment fl-ispiżeriji.
Dan jinkludi wkoll ir-regolamentazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali 
permezz ta' ordni bil-posta jew mill-
internet. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tippermetti lill-Istati Membri li 
jimponu projbizzjoni assoluta fuq il-
provvista ta' mediċini li jeħtieġu riċetta 
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permezz ta' ordni bil-posta, skont il-
marġni wiesa' ta' diskrezzjoni li jgawdu 
minnu minħabba l-perikli assoċjati ma' 
dan il-metodu ta' tqegħid fis-suq.

Or. de

Emenda 121
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Spiss jirriżulta li l-prodotti 
mediċinali ffalsifikati jkunu ġew fornuti 
fuq ordnijiet li jsiru bl-internet. Skont id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat, 
partikolarment l-Artikolu 168 TFUE, l-
Istati Membri huma responsabbli għar-
regolamentazzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' 
prodotti mediċinali fl-aħħar livell tal-
kummerċ, partikolarment fl-ispiżeriji.
Dan jinkludi wkoll ir-regolamentazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali 
permezz ta' ordni bil-posta jew mill-
internet. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tippermetti lill-Istati Membri li 
jimponu projbizzjoni assoluta fuq il-
provvista ta' mediċini li jeħtieġu riċetta 
permezz ta' ordni bil-posta, skont il-
marġni wiesa' ta' diskrezzjoni li jgawdu 
minnu minħabba l-perikli assoċjati ma' 
dan il-metodu ta' tqegħid fis-suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tirrispetta l-allokazzjoni stabbilita tas-setgħat. Ir-regoli dwar l-ispiżeriji 
u dwar it-tqegħid fis-suq ta' mediċini fl-aħħar livell tal-kummerċ huma kwistjoni li 
tirrigwarda l-Istati Membri. Il-maġġoranza kbira tal-Istati Membri jipprojbixxu l-kummerċ 
permezz ta' ordni bil-posta tal-mediċini li jeħtieġu riċetta, u l-Qorti tal-Ġustizzja kkonfermat 
dan (Sentenza tal-11.12.2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband).
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Emenda 122
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Huwa meħtieġ għat-tħaddim tas-suq 
intern biex jistabbilixxi karatteristiċi ta’ 
sikurezza armonizzati madwar l-UE għall-
prodotti mediċinali. L-implimentazzjoni 
teknika ta’ dawn il-karatteristiċi u t-tfassil 
tal-metodi tat-test għandhom, 
madankollu, jitħallew f’idejn l-Istati 
Membri skont il-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri waħedhom għandhom ikunu responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
proċeduri ta’ verifika. Dan jiżgura li s-soluzzjonijiet li jinsabu jkunu xierqa u skont is-sistemi 
ta’ provvista nazzjonali rispettivi.


