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Emenda 201
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI.

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, li skont il-karatteristiċi 
partikolari tagħhom mhumiex idonei 
għat-tqegħid fis-suq minn bejjiegħa bl-
ingrossa u mill-ispiżeriji u għaldaqstant 
huma fornuti mill-manifattur direttament 
lill-kliniki, fejn jingħataw direttament lill-
pazjent – suġġetti għall-preskrizzjoni 
medika kif iddefiniti fit-Titolu VI.

Għall-mediċini ġeneriċi u b'użu 
konsolidat sew, suġġetti għal riċetta 
medika kif definit fit-Titolu VI, il-
karatteristiċi ta' sikurezza huma 
obbligatorji jekk il-Kummissjoni tqis li 
dan ikun meħtieġ skont approċċ ibbażat 
fuq ir-riskji b'konformità mal-
Artikolu 54a(4). L-approċċ ibbażat fuq ir-
riskji għandu jsir flimkien ma' proċedura 
msejħa inklużjoni volontarja ('opt-in').

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti prodotti jistgħu jingħataw fl-isptarijiet biss u dan inaqqas il-benefiċċju għall-pazjent fl-
applikazzjoni ta' karatteristiċi ta' sikurezza li jista' jdewwem l-aċċess tal-pazjent għall-
prodott. Il-prodotti rħas, li rarament jiġu ffalsifikati, jistgħu jkunu eżenti fil-prinċipju mir-
rekwiżit tal-karatteristiċi ta' sikurezza, dment li l-prezz jew l-inċidenti tal-passat jesiġu 
tikkettar ta' sigurtà. Il-proċedura ta' inklużjoni volontarja ma tqisx il-piżijiet finanzjarji għall-
SMEs bi ftit ktajjen ta' produzzjoni.
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Emenda 202
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI' .

'(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni u l-awtentiċità 
u jagħmlu possibbli l-identifikazzjoni ta' 
kwalunkwe tbagħbis fir-rigward tal-
ippakkjar tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi li huma f'riskju ta' 
falsifikazzjoni jew tbagħbis.  .
Id-deċiżjoni li tirrikjedi dawn il-
karatteristiċi ta' sikurezza għall-prodotti 
mediċinali jew kategoriji tagħhom 
għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni 
tar-riskji mwettqa skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu (4) tal-
Artikolu 54a'.       

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma teżisti l-ebda ġustifikazzjoni biex jiġu limitati awtomatikament ir-rekwiżiti tal-
karatteristiċi ta' sikurezza għall-mediċini suġġetti għal riċetta medika biss. Barra minn hekk, 
dan mhuwiex ikkonfermat minn każijiet żvelati qabel ta' prodotti mediċinali ffalsifikati. Bil-
għan li tinkiseb protezzjoni effikaċi taċ-ċittadini jeħtieġ li approċċ ibbażat fuq ir-riskji jiġi 
estiż għal kwalunkwe tip ta' prodott mediċinali.

Emenda 203
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI.

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi garantita l-awtentiċità kemm tal-mediċini kollha inklużi dawk suġġetti 
għal riċetta kif ukoll ta' dawk li mhumiex. Il-mediċini kollha huma prodotti speċjali li ladarba 
jiġu ffalsifikati, jistgħu jkollhom effetti devastanti fuq saħħet il-bniedem. Barra minn hekk, 
teżisti tendenza li qiegħda tiżdied fuq livell nazzjonali u Ewropew lejn il-prassi li l-mediċini 
suġġetti għal riċetta jibdew jingħataw mingħajrha.

Emenda 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI .

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, kif iddefiniti fit-
Titolu VI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
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based on the risk assessment of Article 54(4).

Emenda 205
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI .'

'(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi.'

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi garantita l-awtentiċità tal-kategoriji kollha ta' prodotti mediċinali, 
anki jekk ikunu suġġetti għal riċetta. Il-mediċini kollha huma prodotti speċjali li ladarba jiġu 
ffalsifikati, jistgħu jkollhom effetti devastanti fuq saħħet il-bniedem. Barra minn hekk, il-
fenomenu li jissejjaħ "switching" tal-prodotti mediċinali – jiġifieri l-mediċini suġġetti għal 
preskrizzjoni jibdew jinxtraw mingħajr riċetta – qed jinfirex b'ritmu mgħaġġel fl-Ewropa.. 
Lanqas ma għandu jintnesa li l-falsifikazzjoni ta' mediċini mhux suġġetti għal riċetta tista' 
trendi flejjes kbar.

Emenda 206
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, u prodotti oħra suġġetti 
għal katina tad-distribuzzjoni 
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Titlu VI. amministrata, suġġetti għall-preskrizzjoni 
medika kif iddefiniti fit-Titolu VI .

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-prodotti jkunu eżenti milli juru 
karatteristiċi ta' sikurezza.

Emenda 207
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI.'

'(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni u l-awtentiċità 
tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefiniti fit-
Titolu VI.'

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni dwar jekk prodott mediċinali speċifiku għandux ikun traċċabbli tul il-katina tal-
provvista kollha mill-manifattur għall-ispiżerija għandha tkun deċiża mill-Istati Membri, kull 
wieħed minnhom abbażi tar-responsabilità tiegħu. It-traċċabilità mhijiex meħtieġa għall-
identifikazzjoni ta' prodotti mediċinali ffalsifikati. Din il-funzjoni tkun tinvolvi wkoll nefqa 
sostanzjali ulterjuri li aktarx tirriżulta fi spejjeż sproporzjonati għal bosta impriżi żgħar u ta' 
daqs medju b'mod partikolari.
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Emenda 208
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI.

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità uniċi tal-prodotti mediċinali, 
mhux radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefiniti fit-
Titolu VI.

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 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI.

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefiniti fit-
Titolu VI, meta l-Kummissjoni tiddeċiedi 
li jeżisti riskju li prodott mediċinali jiġi 
ffalsifikat minħabba l-prezz jew inċidenzi 
fil-passat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-pazjenti jkunu 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' sikurezza 
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 210
Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI.

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefiniti fit-
Titolu VI. Dan il-punt għandu japplika 
għall-mediċini ġeneriċi kollha suġġetti 
għal riċetta medika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' mediċini suġġetti għal riċetta, għandu jkun hemm karatteristiċi ta' sikurezza 
obbligatorji u biex tkun garantita s-sikurezza tal-pazjenti, il-mediċini ġeneriċi kollha 
għandhom jiddaħħlu fl-ambitu ta' applikazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni.

Emenda 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI.'

'(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefiniti fit-
Titolu VI. 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 il-livell 
tal-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 l-proċeduri tat-traċċabilità jiġu armonizzati għall-prodotti mediċinali. 

Emenda 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-
Titlu VI .

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefiniti fit-
Titolu VI.

Dawn il-karatteristiċi ta' sikurezza 
għandhom japplikaw mingħajr 
diskriminazzjoni tul il-modi tal-
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en
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Emenda 213
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li 
jagħmlu possibli l-identifikazzjoni, l-
awtentiċità u t-traċċabilità tal-prodotti 
mediċinali, mhux radjofarmaċewtiċi, 
suġġetti għall-preskrizzjoni medika kif 
iddefeniti fit-Titlu VI.

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefiniti fit-
Titolu VI.' Il-prodotti mediċinali 
omeopatiċi huma eżenti skont l-
Artikolu 1(5). Meta prodott mediċinali, 
bħal prodott mediċinali omeopatiku, ma 
jkunx suġġett għal riċetta medika, il-
karatteristiċi ta' sikurezza jistgħu jkunu 
applikati fuq bażi volontarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni għal mediċini omeopatiċi tkun sproporzjonata. Il-Kummissjoni ma rrapportat l-
ebda każ ta' mediċina mhux suġġetta għal riċetta li kienet iffalsifikata fil-katina tal-provvista 
legali. Dawn il-prodotti ma jrendux għall-falsifikaturi billi huma prodotti rħas u fil-biċċa l-
kbira tal-każijiet b'volumi ta' bejgħ baxxi għal kull prodott.

Emenda 214
Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 - punt o a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) id-dettalji dwar l-għajn tal-prodott (il-
pajjiż, il-kumpanija, is-sit tal-produzzjoni) 
bil-għan li tiġi garantita t-traċċabilità tal-
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ingredjent farmaċewtiku attiv u f'każ li l-
ingredjent attiv huwa prodott barra mill-
Unjoni Ewropea, indikazzjoni tal-pajjiż 
tal-oriġini fuq il-pakkett tal-prodott 
mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-traċċabilità hija obbligatorja fl-industrija alimentari, fejn il-konsumatur għandu dritt li 
jkun jaf minn fejn ġej il-prodott li għażel. Din l-għażla għandha tingħata wkoll għall-prodotti 
mediċinali, bil-għan ukoll li jiġu miġġielda l-falsifikazzjonijiet u tiżdied it-trasparenza fis-
settur kollu, mill-produzzjoni API sal-ispiżerija/konsumatur.

Emenda 215
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristiċi ta' sikurezza li għalihom 
hemm referenza fil-punt (o) tal-Artikolu 54 
jippermettu lid-distributuri bl-ingrossa jew
lill-farmaċisti jew lill-persuni awtorizzati 
jew li huma intitolati li jfornu prodotti 
mediċinali lill-pubbliku biex iwettqu dan li 
ġej:  

1. Il-karatteristiċi ta' sikurezza li għalihom 
hemm referenza fil-punt (o) tal-Artikolu 54 
jippermettu lid-distributuri bl-ingrossa u
lill-farmaċisti jew lill-persuni awtorizzati 
jew li huma intitolati li jfornu prodotti 
mediċinali lill-pubbliku biex iwettqu dan li 
ġej:  

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi għal dan l-artikolu huma maħsuba biex jaġevolaw l-implimentazzjoni tiegħu jew 
jiċċaraw l-ambitu tat-test propost. Jeħtieġ ukoll, wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dawn 
il-miżuri, nevalwaw l-effikaċja tagħhom. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhomx ikunu limitati għall-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali.  
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Emenda 216
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jivverifikaw l-awtentiċità billi 
jivvalutaw id-dispożittivi evidenti, mhux 
evidenti jew forensiċi;

a) jivverifikaw l-awtentiċità; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi għal dan l-artikolu huma maħsuba biex jaġevolaw l-implimentazzjoni tiegħu jew 
jiċċaraw l-ambitu tat-test propost. Jeħtieġ ukoll, wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dawn 
il-miżuri, nevalwaw l-effikaċja tagħhom. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhomx ikunu limitati għall-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali.  

Emenda 217
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jivverifikaw l-awtentiċità billi 
jivvalutaw id-dispożittivi evidenti, mhux 
evidenti jew forensiċi;

(a) jivverifikaw l-awtentiċità billi 
jivvalutaw id-dispożittivi evidenti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Attwalment, id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-awtoritajiet tal-infurzar u 
regolatorji biss huma awtorizzati li jkunu jafu dwar l-eżistenza ta' dispożittivi mhux evidenti 
jew forensiċi fuq l-imballaġġi. Għal raġunijiet ta' sigurtà, jidher essenzjali li jiġi garantit li 
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din l-informazzjoni ma tiġix divulgata lil ħadd għajr lill-partijiet interessati msemmija hawn 
fuq.

Emenda 218
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jidentifikaw il-pakketti individwali; (b) jidentifikaw il-pakketti individwali 
permezz ta' kodiċi tas-serje uniku li jista' 
jinqara b'magna;

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 219
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b)  jidentifikaw il-pakketti individwali; (b) jidentifikaw il-pakketti individwali
permezz ta' standard uniku fl-UE kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'għadd ta' Stati Membri l-karatteristiċi ta' sikurezza diġà huma fis-seħħ. Għandu jkunilhom 
possibbli li jadattaw ruħhom għal standard Komunitarju għal ċertu perjodu ta' transizzjoni. 
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Madankollu, billi l-problema marbuta mal-falsifikazzjoni tal-mediċini ma tiqafx mal-fruntieri 
nazzjonali, możajk ta' provvedimenti ġuridiċi nazzjonali differenti mhuwiex idoneu għall-
protezzjoni effikaċi tal-pazjenti. Għalhekk, il-karatteristiċi ta' sikurezza għandhom ikunu 
identiċi mal-UE kollha.

Emenda 220
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-karatteristiċi ta' sikurezza msemmija 
fil-punt (o) tal-Artikolu 54 ma' jistgħux
jiġu mneħħija parti minnhom jew 
kompletament jew mgħottija, sakemm ma 
jiġux sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

2. Il-karatteristiċi ta' sikurezza msemmija 
fil-punt (o) tal-Artikolu 54 ma jistgħux jiġu 
mneħħija jew mgħottija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas ta' sigurtà mill-aqwa meħtieġa minn kulħadd, il-prodott mediċinali m'għandux ikun 
suġġett għal immaniġġjar partikolari. Mill-mument li l-prodott mediċinali jiġi ppakkjat mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għandu jibqa' intatt sal-kunsinna lill-pazjent 
skont l-eżempju tar-rekwiżiti attwali fl-ambitu tal-istrateġija Ewropea dwar is-sikurezza tal-
ikel.

Emenda 221
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-karatteristiċi ta' sikurezza msemmija 
fil-punt (o) tal-Artikolu 54 ma' jistgħux 
jiġu mneħħija parti minnhom jew 

2. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu li d-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma 
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kompletament jew mgħottija, sakemm ma 
jiġux sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

jiskambjax, ineħħi parti minnhom jew 
kompletament jew jgħatti l-karatteristiċi
ta' sikurezza msemmija fil-punt (o) tal-
Artikolu 54, sakemm dak id-detentur ikun 
fil-pussess ta' awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-prodott mediċinali 
rilevanti skont l-Artikolu 6(1) jew kiseb 
awtorizzazzjoni bil-miktub mid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-prodotti jerġgħu jiġu ppakkjati – minn xi ħadd li mhuwiex il-manifattur oriġinali, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-prodott oriġinali, kumpaniji oħra fi ħdan 
il-grupp tagħhom jew terz b'kuntratt li jerġa' jippakkja minn kwalunkwe wieħed minnhom – l-
effikaċja ta' kwalunkwe karatteristika kontra l-falsifikazzjoni inkorporata fl-ippakkjar 
oriġinali tiġi serjament kompromessa. Għaldaqstant, l-ippakkjar mill-ġdid għandu jiġi 
projbit. Teżisti eċċezzjoni importanti waħda, li qiegħda żżomm il-kapaċità ta' sponsor 
awtorizzat kif xieraq ta' prova klinika biex jerġa' jippakkja mediċini skont il-protokoll tal-
istudju kliniku. 

Emenda 222
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-karatteristiċi ta' sikurezza msemmija 
fil-punt (o) tal-Artikolu 54 ma' jistgħux
jiġu mneħħija parti minnhom jew 
kompletament jew mgħottija, sakemm ma 
jiġux sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

2. Il-karatteristiċi ta' sikurezza msemmija 
fil-punt (o) tal-Artikolu 54 ma jistgħux jiġu 
mneħħija jew mgħottija.  Jekk dawn il-
kundizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti u 
ġustifikati għal raġunijiet ta' saħħa 
pubblika, dak li jkollu l-awtorizzazzjoni 
tal-manifattura jista' jqiegħed il-prodott 
mediċinali oriġinali ġo pakkett ieħor u 
jżomm intatt il-karatteristika ta' sikurezza 
oriġinali tiegħu.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' garanzija tal-aqwa standards 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 223
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jivverifika, qabel it-tneħħija 
parzjali jew kompleta tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza, l-awtentiċità tal-prodott;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-prodotti jerġgħu jiġu ppakkjati – minn xi ħadd li mhuwiex il-manifattur oriġinali, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-prodott oriġinali, kumpaniji oħra fi ħdan 
il-grupp tagħhom jew terz b'kuntratt li jerġa' jippakkja minn kwalunkwe wieħed minnhom – l-
effikaċja ta' kwalunkwe karatteristika kontra l-falsifikazzjoni inkorporata fl-ippakkjar 
oriġinali tiġi serjament kompromessa. Għaldaqstant, l-ippakkjar mill-ġdid għandu jiġi 
projbit. Teżisti eċċezzjoni importanti waħda, li qiegħda żżomm il-kapaċità ta' sponsor 
awtorizzat kif xieraq ta' prova klinika biex jerġa' jippakkja mediċini skont il-protokoll tal-
istudju kliniku. 

Emenda 224
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jivverifika, qabel it-tneħħija 
parzjali jew kompleta tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza, l-awtentiċità tal-prodott;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas ta' sigurtà mill-aqwa meħtieġa minn kulħadd, il-prodott mediciniali m'għandux ikun 
suġġett għal immaniġġjar partikolari. Mill-mument li l-prodott mediċinali jiġi ppakkjat mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għandu jibqa' intatt sal-kunsinna lill-pazjent 
skont l-eżempju tar-rekwiżiti attwali fl-ambitu tal-istrateġija Ewropea dwar is-sikurezza tal-
ikel.

Emenda 225
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jivverifika, qabel it-tneħħija 
parzjali jew kompleta tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza, l-awtentiċità tal-prodott;

(a) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandu jħalli l-karatteristika
ta' sikurezza relatata mal-identifikazzjoni,
l-awtentiċità u t-traċċabilità tal-prodott 
viżibbli kif ukoll utilizzabbli;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' garanzija tal-aqwa standards 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.
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Emenda 226
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) 
tal-Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika 
ta' sikurezza ma' karatteristika ta' 
sikurezza ekwivalenti fir-rigward tal-
possibbiltà li tassigura identifikazzjoni, 
awtentiċità u traċċabilità kontinwa tal-
prodott mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ 
l-imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-prodotti jerġgħu jiġu ppakkjati – minn xi ħadd li mhuwiex il-manifattur oriġinali, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-prodott oriġinali, kumpaniji oħra fi ħdan 
il-grupp tagħhom jew terz b'kuntratt li jerġa' jippakkja minn kwalunkwe wieħed minnhom – l-
effikaċja ta' kwalunkwe karatteristika kontra l-falsifikazzjoni inkorporata fl-ippakkjar 
oriġinali tiġi serjament kompromessa. Għaldaqstant, l-ippakkjar mill-ġdid għandu jiġi 
projbit. Teżisti eċċezzjoni importanti waħda, li qiegħda żżomm il-kapaċità ta' sponsor 
awtorizzat kif xieraq ta' prova klinika biex jerġa' jippakkja mediċini skont il-protokoll tal-
istudju kliniku. 

Emenda 227
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) 
tal-Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika 

imħassar
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ta' sikurezza ma' karatteristika ta' 
sikurezza ekwivalenti fir-rigward tal-
possibbiltà li tassigura identifikazzjoni, 
awtentiċità u traċċabilità kontinwa tal-
prodott mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ 
l-imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas ta' sigurtà mill-aqwa meħtieġa minn kulħadd, il-prodott mediciniali m'għandux ikun 
suġġett għal immaniġġjar partikolari. Mill-mument li l-prodott mediċinali jiġi ppakkjat mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għandu jibqa' intatt sal-kunsinna lill-pazjent 
skont l-eżempju tar-rekwiżiti attwali fl-ambitu tal-istrateġija Ewropea dwar is-sikurezza tal-
ikel.

Emenda 228
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54. Fl-ebda ċirkostanzi ma jista' 
jissostitwixxi l-karatteristika ta' sikurezza
applikata mal-kontenitur, li tippermetti li 
jiġu aċċertati l-identifikazzjoni, l-
awtentiċità u t-traċċabilità kontinwa tal-
prodott mediċinali inizjali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' garanzija tal-aqwa standards 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, 
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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 229
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta'
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
invjolabilità tal-imballaġġ estern tal-
prodott mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefinit fl-
Artikolu 1(23);

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi għal dan l-artikolu huma maħsuba biex jaġevolaw l-implimentazzjoni tiegħu jew 
jiċċaraw l-ambitu tat-test propost. Jeħtieġ ukoll, wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dawn 
il-miżuri, nevalwaw l-effikaċja tagħhom. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhomx ikunu limitati għall-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali.  
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Emenda 230
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni u awtentiċità tal-
prodott mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefinit fl-
Artikolu 1(23);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni dwar jekk prodott mediċinali speċifiku għandux ikun traċċabbli tul il-katina tal-
provvista kollha mill-manifattur għall-ispiżerija għandha tkun deċiża mill-Istati Membri, kull 
wieħed minnhom abbażi tar-responsabilità tiegħu. It-traċċabilità mhijiex meħtieġa għall-
identifikazzjoni ta' prodotti mediċinali ffalsifikati. Din il-funzjoni tkun tinvolvi wkoll nefqa 
sostanzjali ulterjuri li aktarx tirriżulta fi spejjeż sproporzjonati għal bosta impriżi żgħar u ta' 
daqs medju b'mod partikolari.

Emenda 231
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
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tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jsiru tibdiliet 
fir-rigward tal-imballaġġ immedjat kif 
iddefinit fl-Artikolu 1(23) għajr għall-
iskopijiet stipulati fl-Artikolu 55;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe tibdil fir-rigward tal-imballaġġ immedjat għandu jkun projbit (inkluż il-qtugħ tal-
pakketti blister). Il-pakketti blister maqtugħin ma jagħmlux tajjeb għall-fiduċja li ċ-ċittadini 
għandhom fil-prodott mediċinali.

Emenda 232
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefinit fl-
Artikolu 1(23). Għal dan il-għan, min 
ikollu awtorizzazzjoni tal-manifattur 
għandu jipproduċi kartuna esterna ġdida 
li terġa' turi l-informazzjoni rilevanti 
kollha dwar il-prodott u t-trademark u 
suġġetta għall-karatterisitiċi ta' sikurezza 
kif meħtieġ mill-Artikolu 54(o); il-kartuni 
oriġinali jistgħu jinqerdu;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-tqegħid mill-ġdid obbligatorju fil-kaxxi se jżid is-sikurezza għall-pazjenti. L-introduzzjoni 
tal-possibilità ta' tqegħid mill-ġdid fil-kaxxi jdawwar l-attenzjoni mid-drittijiet ta' trademark 
tal-manifatturi għal fuq is-saħħa pubblika u fuq s-sikurezza tal-pazjenti. 

Emenda 233
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefinit fl-
Artikolu 1(23); 

Għal dan il-għan, min ikollu 
awtorizzazzjoni tal-manifattur għandu 
jipproduċi kartuna esterna ġdida li terġa' 
turi l-informazzjoni rilevanti kollha dwar 
il-prodott u t-trademark u suġġetta għall-
karatterisitiċi ta' sikurezza kif meħtieġ 
mill-Artikolu 54(o); il-kartuni oriġinali 
jistgħu jinqerdu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid mill-ġdid obbligatorju fil-kaxxi se jtejjeb il-konformità u l-fiduċja tal-pazjenti. It-
tqegħid mill-ġdid fil-kaxxi jinvolvi r-rimi u l-qerda kontrollata tal-imballaġġ oriġinali estern, 
li jiġi sostitwit b'imballaġġ estern ġdid iddisinjat mid-distributur parallel (miġjub minn 
produttur ta' materjal ta' imballaġġi approvat mill-Prassi Tajba ta' Manifattura). L-
introduzzjoni tal-possibilità ta' tqegħid mill-ġdid fil-kaxxi jdawwar l-attenzjoni mid-drittijiet 
ta' trademark tal-manifatturi għal fuq is-saħħa pubblika u fuq s-sikurezza tal-pazjenti.
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Emenda 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt b - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristiċi ta' sikurezza għandhom 
jitqiesu bħala ekwivalenti meta jkunu 
daqstant effiċjenti fl-identifikazzjoni, l-
awtentiċità, it-traċċabilità u l-prevenzjoni 
tat-tbagħbis tal-prodott mediċinali, u meta 
jkunu daqstant teknikament diffiċli li jiġu 
duplikati. Dan il-paragrafu għandu 
japplika wkoll għat-tneħħija, il-bdil jew l-
għata tal-karatteristiċi ta' sikurezza l-
ġodda sakemm il-karatteristika ta' 
sikurezza primarja tkun waħda evidenti u 
ma tkunx tista' tintgħaraf. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżdied mal-emenda 30 tar-rapporteur. Bil-għan li jiġi garantit li negozjanti 
paralleli japplikaw karatteristiċi ta' sikurezza ekwivalenti matul il-proċess ta' ppakkjar mill-
ġdid, din id-direttiva għandha tintroduċi kategoriji differenti ta' karatteristiċi ta' sikurezza 
ekwivalenti skont kriterji speċifiċi, u tagħraf il-fatt li karatteristiċi ta' sikurezza mgħottija ma 
jistgħux jiġu verifikati mingħajr informazzjoni minn qabel. 

Emenda 235
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt b - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristiċi ta' sikurezza għandhom 
jitqiesu bħala ekwivalenti meta jkunu 
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daqstant effiċjenti fl-identifikazzjoni, l-
awtentiċità, it-traċċabilità u l-prevenzjoni 
tat-tbagħbis tal-prodotti mediċinali, u 
meta jkunu daqstant teknikament diffiċli 
li jiġu duplikati. Dan il-paragrafu għandu 
japplika wkoll għat-tneħħija, il-bdil jew l-
għata tal-karatteristiċi ta' sikurezza l-
ġodda. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi garantit li negozjanti paralleli japplikaw karatteristiċi ta' sikurezza 
ekwivalenti matul il-proċess ta' ppakkjar mill-ġdid, din id-direttiva għandha tintroduċi 
kategoriji differenti ta' karatteristiċi ta' sikurezza ekwivalenti skont kriterji speċifiċi.

Emenda 236
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 - punt b - subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristiċi ta' sikurezza għandhom 
jitqiesu bħala ekwivalenti meta jkunu 
daqstant effiċjenti fl-identifikazzjoni, l-
awtentiċità, it-traċċabilità u l-prevenzjoni 
tat-tbagħbis tal-prodotti mediċinali, u 
meta jkunu daqstant teknikament diffiċli 
li jiġu duplikati. 

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.
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Emenda 237
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-bdil tal-karatteristika ta' sikurezza 
huwa suġġett għas-superviżjoni tal-
awtorità kompetenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-prodotti jerġgħu jiġu ppakkjati – minn xi ħadd li mhuwiex il-manifattur oriġinali, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-prodott oriġinali, kumpaniji oħra fi ħdan 
il-grupp tagħhom jew terz b'kuntratt li jerġa' jippakkja minn kwalunkwe wieħed minnhom – l-
effikaċja ta' kwalunkwe karatteristika kontra l-falsifikazzjoni inkorporata fl-ippakkjar 
oriġinali tiġi serjament kompromessa. Għaldaqstant, l-ippakkjar mill-ġdid għandu jiġi 
projbit. Teżisti eċċezzjoni importanti waħda, li qiegħda żżomm il-kapaċità ta' sponsor 
awtorizzat kif xieraq ta' prova klinika biex jerġa' jippakkja mediċini skont il-protokoll tal-
istudju kliniku. 

Emenda 238
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-bdil tal-karatteristika ta' sikurezza 
huwa suġġett għas-superviżjoni tal-
awtorità kompetenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas ta' sigurtà mill-aqwa meħtieġa minn kulħadd, il-prodott mediciniali m'għandux ikun 
suġġett għal immaniġġjar partikolari. Mill-mument li l-prodott mediċinali jiġi ppakkjat mid-
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detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għandu jibqa' intatt sal-kunsinna lill-pazjent 
skont l-eżempju tar-rekwiżiti attwali fl-ambitu tal-istrateġija Ewropea dwar is-sikurezza tal-
ikel.

Emenda 239
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a - paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-bdil tal-karatteristika ta' sikurezza 
huwa suġġett għas-superviżjoni tal-
awtorità kompetenti.

(c) Min ikollu awtorizzazzjoni tal-
manifattura huwa responsabbli mill-
attivitajiet kollha involuti fl-atti deskritti 
fil-punt 2.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' garanzija tal-aqwa standards 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 240
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandu jindika b'mod ċar 
fuq l-imballaġġ estern fejn il-karatteristiċi 
ta' sikurezza oriġinali jkunu tneħħew jew 
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tgħattew parzjalment jew kompletament.

Or. en

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 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 - punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) Il-karatteristiċi ta' sikurezza 
msemmija fil-punt (o) tal-Artikolu 54 
għandhom japplikaw mingħajr 
diskriminazzjoni bejn il-modi tad-
distribuzzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ċerti prodotti mediċinali għandhom jiġu identifikati li jeħtieġu aktar protezzjoni ta' 
sikurezza, din il-protezzjoni għandha tapplika indipendentement mill-mod ta' distribuzzjoni 
tagħha bil-għan li jiġi evitat tfixkil bla bżonn.

Emenda 242
Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) Il-karatteristiċi ta' sikurezza 
msemmija fil-punt (o) tal-Artikolu 54 
għandhom japplikaw mingħajr 
diskriminazzjoni bejn il-modi tad-
distribuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ċerti prodotti mediċinali għandhom jiġu identifikati li jeħtieġu aktar protezzjoni ta' 
sikurezza, din il-protezzjoni għandha tapplika indipendentement mill-mod ta' distribuzzjoni 
tagħha bil-għan li jiġi evitat tfixkil bla bżonn.

Emenda 243
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dawk li jkollhom l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandhom ikunu responsabbli 
għad-danni skont id-Direttiva tal-Kunsill 
85/374/KEE ikkawżati mill-prodotti 
mediċinali li huma foloz fir-rigward tal-
identità tagħhom.

3. Dawk li jkollhom l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura msemmija fil-paragrafu 2
għandhom jitqiesu bħala produtturi skont 
id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE. Dawn 
għandhom jinżammu responsabbli għad-
danni li ġarrab il-manifattur oriġinali, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq u l-konsumaturi, li jirriżultaw mit-
tibdiliet li jkunu saru lill-prodotti 
mediċinali, indipendentement mill-fatt 
jekk il-prodott huwiex iffalsifikat jew 
awtentiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ kjarifika biex jiġi garantit li min ikollu awtorizzazzjoni tal-manifattura, li jippakkja 
il-prodotti mill-ġdid, se jinżamm responsabbli għall-attivitajiet kollha tiegħu, fosthom meta 
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mediċini ffalsifikati jidħlu fil-katina tal-provvista.  Dawk li jerġgħu jippakkjaw għandhom 
ikunu responsabbli għad-danni li jirriżultaw mit-tibdiliet kollha li jkunu saru fir-rigward tal-
prodotti farmaċewtiċi, indipendentement mill-fatt jekk il-prodott huwiex iffalsifikat jew 
awtentiku.

Emenda 244
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dawk li jkollhom l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandhom ikunu responsabbli 
għad-danni skont id-Direttiva tal-Kunsill 
85/374/KEE ikkawżati mill-prodotti 
mediċinali li huma foloz fir-rigward tal-
identità tagħhom.

3. Dawk li jkollhom l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura msemmija fil-paragrafu 2
għandhom jitqiesu bħala produtturi skont 
id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE.
Huma għandhom jinżammu responsabbli 
għad-danni li ġarrab il-manifattur 
oriġinali, id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-konsumaturi 
kkawżati minn prodotti mediċinali 
ffalsifikati f'termini tal-identità tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ kjarifika biex jiġi garantit li min ikollu awtorizzazzjoni tal-manifattura, li jippakkja 
il-prodotti mill-ġdid, se jinżamm responsabbli għall-attivitajiet kollha tiegħu, fosthom meta 
mediċini ffalsifikati jidħlu fil-katina tal-provvista. 

Emenda 245
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dawk li jkollhom l-awtorizzazzjoni 
tal-manifattura għandhom ikunu 
responsabbli għad-danni skont id-Direttiva 
tal-Kunsill 85/374/KEE ikkawżati mill-
prodotti mediċinali li huma foloz fir-
rigward tal-identità tagħhom.

.

(3) Dawk li jkollhom l-awtorizzazzjoni 
tal-manifattura involuti fl-attivitajiet 
imsemmija fil-paragrafu (2) tal-
Artikolu 54a għandhom ikunu responsabbli 
għad-danni skont id-Direttiva tal-Kunsill 
85/374/KEE kkawżati mill-prodotti 
mediċinali li huma foloz fir-rigward tal-
identità tagħhom.

  .

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi għal dan l-artikolu huma maħsuba biex jaġevolaw l-implimentazzjoni tiegħu jew 
jiċċaraw l-ambitu tat-test propost. Jeħtieġ ukoll, wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dawn 
il-miżuri, nevalwaw l-effikaċja tagħhom. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhomx ikunu limitati għall-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali.  

.

Emenda 246
Theodoros Skylakakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-
punt (o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi 1) u 

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-punt 
(o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi (1) u (2) 
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(2) ta' dan l-Artikolu. ta' dan l-Artikolu. Qabel ma jiġu proposti 
miżuri speċifiċi bi qbil mal-punt (o) tal-
Artikolu 54, il-Kummissjoni għandha 
twettaq valutazzjoni tal-impatt pubblika 
tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-karatteristiċi 
ta' sikurezza eżistenti, kif ukoll 
konsultazzjoni mal-partijiet involuti fl-
implimentazzjoni u l-użu tal-karatteristiċi 
ta' sikurezza ta' dan it-tip, biex turi l-
effikaċja tal-miżuri speċifiċi meta 
mqabbla mal-arranġamenti nazzjonali 
eżistenti.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Jeżistu numru ta' għażliet fir-rigward tal-karatteristiċi ta' sikurezza li għandhom jintużaw, kif 
ukoll proġetti pilota li jsiru fuq livell nazzjonali li jevalwaw il-benefiċċji ta' dawn il-
karatteristiċi. Qabel ma tagħżel karatteristika ta' sikurezza speċifika, il-Kummissjoni għandha 
twettaq valutazzjoni tal-impatt bil-għan li tevalwa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-karatteristiċi 
ta' sikurezza eżistenti, ir-riżultati tal-proġetti pilota eżaminati u l-effikaċja tal-karatteristiċi 
proposti meta mqabbla mal-arranġamenti nazzjonali eżistenti.

Emenda 247
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni 
tal-punt (o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi 
1) u (2) ta' dan l-Artikolu.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-punt 
(o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi (1) u (2) 
ta' dan l-Artikolu. Qabel ma tiġi proposta 
miżura speċifika bi qbil mal-punt (o) tal-
Artikolu 54, il-Kummissjoni għandha 
twettaq valutazzjoni tal-impatt pubblika 
biex tevalwa l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-
karatteristiċi ta' sikurezza eżistenti, kif 
ukoll tikkonsulta lill-partijiet involuti fl-
implimentazzjoni u l-użu tal-karatteristiċi 
ta’ sikurezza ta' dan it-tip.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti għadd ta' għażliet fir-rigward tal-karatteristiċi ta' sikurezza li għandhom jintużaw 
għall-awtentikazzjoni tal-mediċini, bħall-kodiċi unidimensjonali, id-data matrix, is-siġilli, l-
ologrammi, ir-radjofrekwenza (RFID), eċċ. Hemm ukoll proġetti pilota li qed isiru fuq livell 
nazzjonali li jevalwaw il-benefiċċji ta' dawk il-karatteristiċi. Qabel ma tintgħażel 
karatteristika ta' sikurezza speċifika, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni tal-impatt 
sabiex tevalwa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-karatteristiċi ta' sikurezza kollha disponibbli 
attwalment fis-suq, u għandha tikkunsidra l-esperjenzi attwali u r-riżultati tal-proġetti pilota 
mlestija.

Emenda 248
Crescenzio Rivellini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-punt 
(o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi 1) u (2) 
ta' dan l-Artikolu. 

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-punt 
(o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi (1) u (2) 
ta' dan l-Artikolu. Qabel ma tifformula 
proposta speċifika, u bil-għan li tagħmel 
dik l-għażla li l-aktar tikkorrispondi għall-
bżonnijiet taċ-ċittadini, il-Kummissjoni 
għandha twettaq valutazzjoni tal-impatt 
tal-ispejjeż u tal-benefiċċji tas-sistemi 
kontra l-falsifikazzjoni attwalment fis-
seħħ u tqis il-fehmiet ta' dawk involuti fl-
implimentazzjoni u fl-użu ta' siġilli ta' 
awtentikazzjoni ta' dan it-tip. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-istat attwali, jeżisti għadd ta' għażliet fir-rigward tat-teknoloġiji kontra l-falsifikazzjoni, 
bħall-kodiċi unidimensjonali, id-data matrix, is-siġilli, l-ologrammi, ir-radjofrekwenza 
(RFID), eċċ. 
Hemm ukoll proġetti pilota li qed isiru fuq livell nazzjonali biex jivvalutaw il-benefiċċji 
rispettivi tagħhom. 
Qabel ma tagħżel siġill speċifiku għal kontra l-falsifikazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
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twettaq valutazzjoni tal-impatt bil-għan li tevalwa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-siġilli 
attwalment disponibbli fis-suq, u għandha tieħu f'kunsiderazzjoni l-esperjenza tal-imgħoddi.

Emenda 249
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni 
tal-punt (o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi 
1) u (2) ta' dan l-Artikolu.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta
permezz tal-atti delegati skont l-
Artikolu 121a u suġġetta għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 212b u 121c,
il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni 
tal-punt (o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi 
(1) u (2) ta' dan l-Artikolu.

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 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni 
tal-punt (o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi 
1) u (2) ta' dan l-Artikolu.

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-punt 
(o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi (1) u (2) 
ta' dan l-Artikolu.

Qabel ma tadotta t-tali miżuri, il-
Kummissjoni għandha tikkommissjona 
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valutazzjoni tal-impatt indipendenti biex 
tevalwa l-ispejjeż u l-benefiċċji ta' miżuri 
ta' sikurezza differenti, u tidħol 
f'konsultazzjoni pubblika mal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, fosthom l-
organizzazzjonijiet indipendenti tal-
pazjenti u tal-konsumaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar żidiet fil-prezzijiet tal-prodotti farmaċewtiċi se jitfgħu piż finanzjarju konsiderevoli fuq 
l-kampaniji tal-assigurazzjoni tas-saħħa u fuq il-pazjenti. Għalhekk huwa importanti li l-
effikaċja f'termini ta' spejjeż tal-karatteristiċi ta' sikurezza li jintużaw tkun valutata biex 
tidentifika l-miżura bl-ogħla benefiċċju bl-aktar spiża relattivament baxxa. Analogament, 
għandha ssir konsultazzjoni pubblika qabel ma tiġi adottata kwalunkwe miżura.

Emenda 251
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tifformula proposta speċifika, 
il-Kummissjoni għandha twettaq 
valutazzjoni tal-impatt tal-ispejjeż u tal-
benefiċċji tas-sistemi kontra l-
falsifikazzjoni attwalment fis-seħħ u tqis 
il-fehmiet ta' dawk involuti fl-
implimentazzjoni u fl-użu ta' siġilli ta' 
awtentikazzjoni ta' dan it-tip.  

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeżisti għadd ta' għażliet fir-rigward tat-teknoloġiji kontra l-falsifikazzjoni, bħall-kodiċi 
unidimensjonali, id-data matrix, is-siġilli, l-ologrammi, ir-radjofrekwenza (RFID), eċċ. 
Hemm ukoll proġetti pilota li qed isiru fuq livell nazzjonali biex jivvalutaw il-benefiċċji 
rispettivi tagħhom. Qabel ma tagħżel siġill speċifiku għal kontra l-falsifikazzjoni, il-
Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni tal-impatt bil-għan li tevalwa s-siġilli attwalment 
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disponibbli fis-suq, u għandha tieħu f'kunsiderazzjoni l-esperjenza tal-imgħoddi u r-riżultati 
tal-proġetti pilota.

Emenda 252
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
tissemma fl-Artikolu 121(2a)

imħassar

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 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma l-Kummissjoni tadotta miżura 
biex timplimenta l-punt (o) tal-
Artikolu 54, għandha twettaq valutazzjoni 
tal-impatt pubblika tal-ispejjeż u tal-
benefiċċji tal-karatteristiċi ta' sikurezza 
eżistenti, kif ukoll tikkonsulta lill-partijiet 
involuti fl-implimentazzjoni u fl-użu ta' 
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dawn il-karatteristiċi ta' sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti għadd ta' għażliet fir-rigward tal-karatteristiċi ta' sikurezza: il-kodiċi unidimensjonali, 
id-data matrix, is-siġilli, l-ologrammi, eċċ. Fuq livell nazzjonali, isiru proġetti pilota bil-għan 
li jivvalutaw id-diversi vantaġġi tal-karatteristiċi ta' sikurezza. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta l-karatteristiċi ta' sikurezza kollha fis-suq qabel ma tagħżel karatteristika ta' 
sikurezza partikolari.

Emenda 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – parti introdutorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġu addottati dawn il-miżuri, il-
Kummissjoni tikkunsidra r-riskju marbut 
mal-prodotti jew kategoriji ta' prodotti u 
tal-inqas dawn kollha li ġejjin:

Meta jiġu adottati dawn il-miżuri, il-
Kummissjoni tikkunsidra r-riskju marbut 
mal-prodotti suġġetti għal riċetta u tal-
inqas dawn kollha li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni bbażata fuq ir-riskji misjuba fil-proposta tal-Kummissjoni se żżid is-sikurezza 
tal-pazjenti u se tgħin biex il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tkun ikkonċentrata preċiżament 
fuq dawk il-mediċini milquta. Għaldaqstant, il-garanzija li l-mediċini kollha jkunu inklużi u l-
istabbiliment sew ta' kriterji korretti huma essenzjali. Barra minn hekk, il-kriterji użati
għandhom jiggarantixxu li r-raġunijiet li jixprunaw il-falsifikazzjoni jkunu enfasizzati u 
jeskludu kull possibilità għal inizjattivi ġodda min-naħa tal-falsifikaturi. Il-prezz u l-inċidenzi 
tal-passat fl-UE jirrappreżentaw l-aktar kriterji adegwati.
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Emenda 255
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – parti introdutorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġu addottati dawn il-miżuri, il-
Kummissjoni tikkunsidra r-riskju marbut 
mal-prodotti jew kategoriji ta' prodotti u 
tal-inqas dawn kollha li ġejjin:

Meta jiġu adottati dawn il-miżuri, il-
Kummissjoni tikkunsidra r-riskju marbut 
mal-prodotti kollha jew kategoriji kollha
ta' prodotti u tal-inqas dawn kollha li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja f'termini ta' spejjeż tal-proċess għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni. Aktar żidiet fil-
prezzijiet tal-prodotti farmaċewtiċi se jitfgħu piż finanzjarju konsiderevoli fuq l-kampaniji tal-
assigurazzjoni tas-saħħa u fuq il-pazjenti. Għandu jiġi evitat piż bla bżonn mil-lat tar-
regolamentazzjoni. L-użu ta' karatteristiċi ta' sikurezza għall-awtentikazzjoni tal-mediċini 
tiġġenera dejta li tista' tkun delikata fuq livell kummerċjali u personali. Id-drittijiet ta' 
proprjetà ta' din id-dejta għandhom ikunu rispettati. Il-proposta tista' tkopri informazzjoni 
delikata ħafna u għandha tkun suġġetta għal-liġijiet kollha relatati mal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz u l-volum tal-bejgħ tal-prodott; a) il-prezz tal-prodotti mediċinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni bbażata fuq ir-riskji misjuba fil-proposta tal-Kummissjoni se żżid is-sikurezza 
tal-pazjenti u se tgħin biex il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tkun ikkonċentrata preċiżament 
fuq dawk il-mediċini milquta. Għaldaqstant, il-garanzija li l-mediċini kollha jkunu inklużi u l-
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istabbiliment sew ta' kriterji korretti huma essenzjali. Barra minn hekk, il-kriterji użati 
għandhom jiggarantixxu li r-raġunijiet li jixprunaw il-falsifikazzjoni jkunu enfasizzati u 
jeskludu kull possibilità għal inizjattivi ġodda min-naħa tal-falsifikaturi. Il-prezz u l-inċidenzi 
tal-passat fl-UE jirrappreżentaw l-aktar kriterji adegwati.

Emenda 257
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a)  il-prezz u l-volum tal-bejgħ tal-
prodott; 

(a)  il-prezz tal-prodott; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-pazjenti jkunu 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 258
Linda McAvan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kumplessità tal-katina tal-
provvista;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni biex jiġi ddeterminat liema mediċini huma l-aktar f'riskju ta' falsifikazzjoni 
għandha tqis il-kumplessità tal-katina tad-distribuzzjoni ta' prodott. Ċerti prodotti (eż. l-
immunoglobulini) jiġu kkunsinnati direttament mill-manifattur lill-isptar jew strutturi tal-kura 
tas-saħħa oħra. Huwa ċar li jeżistu inqas opportunitajiet għall-mediċini ffalsifikati biex jidħlu 
f'dik il-katina tal-provvista tant qasira.

Emenda 259
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kumplessità tal-katina tal-
provvista;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' approċċ li jqis ir-riskji fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza għall-prodotti mediċinali (eż. serjalizzazzjoni tal-unitajiet), li jkun jivvaluta r-riskju 
reali għall-falsifikazzjoni, il-frodi fuq rimborsi u l-valur miżjud għas-sikurezza tal-pazjenti. 
Minflok ma tingħata attenzjoni lir-riskji tal-prodotti biss, l-awtoritajiet għandhom anke 
jagħtu ħarsa lejn ir-riskji assoċjati mal-kumplessità tal-katina ta' distribuzzjoni, sabiex jiksbu 
valutazzjoni realistika u bbilanċjati tar-riskji ta' falsifikazzjoni għal ċertu grupp ta' prodotti.

Emenda 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) In-numru tal-inċidenzi ta' 
falsifikazzjonijiet fil-pajjiżi terzi u fi ħdan 
il-Komunità;

(b) In-numru u l-frekwenza tal-inċidenzi
tal-passat ta' każijiet irrapportati ta' 
mediċini ffalsifikati fi ħdan l-Unjoni u l-
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evoluzzjoni ta' dawk l-inċidenzi fil-passat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni bbażata fuq ir-riskji misjuba fil-proposta tal-Kummissjoni se żżid is-sikurezza 
tal-pazjenti u se tgħin biex il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tkun ikkonċentrata preċiżament 
fuq dawk il-mediċini milquta. Għaldaqstant, il-garanzija li l-mediċini kollha jkunu inklużi u l-
istabbiliment sew ta' kriterji korretti huma essenzjali. Barra minn hekk, il-kriterji użati 
għandhom jiggarantixxu li r-raġunijiet li jixprunaw il-falsifikazzjoni jkunu enfasizzati u 
jeskludu kull possibilità għal inizjattivi ġodda min-naħa tal-falsifikaturi. Il-prezz u l-inċidenzi 
tal-passat fl-UE jirrappreżentaw l-aktar kriterji adegwati.

Emenda 261
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-numru tal-inċidenzi ta' 
falsifikazzjonijiet fil-pajjiżi terzi u fi ħdan 
il-Komunità; 

(b) in-numru u l-frekwenza tal-inċidenzi
tal-passat ta' każijiet irrapportati ta' 
mediċini ffalsifikati fi ħdan l-Unjoni u l-
evoluzzjoni ta' dawk l-inċidenzi fil-passat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-pazjenti jkunu 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.
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Emenda 262
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-numru tal-inċidenzi ta' 
falsifikazzjonijiet fil-pajjiżi terzi u fi ħdan 
il-Komunità;

(b) in-numru u l-frekwneza tal-inċidenzi 
tal-passat ta' każijiet irrapportati ta' 
mediċini ffalsifikati fil-pajjiżi terzi u fi 
ħdan l-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja f'termini ta' spejjeż tal-proċess għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni. Aktar żidiet fil-
prezzijiet tal-prodotti farmaċewtiċi se jitfgħu piż finanzjarju konsiderevoli fuq l-kampaniji tal-
assigurazzjoni tas-saħħa u fuq il-pazjenti. Għandu jiġi evitat piż bla bżonn mil-lat tar-
regolamentazzjoni. L-użu ta' karatteristiċi ta' sikurezza għall-awtentikazzjoni tal-mediċini 
tiġġenera dejta li tista' tkun delikata fuq livell kummerċjali u personali. Id-drittijiet ta' 
proprjetà ta' din id-dejta għandhom ikunu rispettati. Il-proposta tista' tkopri informazzjoni 
delikata ħafna u għandha tkun suġġetta għal-liġijiet kollha relatati mal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-evoluzzjoni ta' dawn l-inċidenzi fil-
passat;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni bbażata fuq ir-riskji misjuba fil-proposta tal-Kummissjoni se żżid is-sikurezza 
tal-pazjenti u se tgħin biex il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tkun ikkonċentrata preċiżament 
fuq dawk il-mediċini milquta. Għaldaqstant, il-garanzija li l-mediċini kollha jkunu inklużi u l-
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istabbiliment sew ta' kriterji korretti huma essenzjali. Barra minn hekk, il-kriterji użati 
għandhom jiggarantixxu li r-raġunijiet li jixprunaw il-falsifikazzjoni jkunu enfasizzati u 
jeskludu kull possibilità għal inizjattivi ġodda min-naħa tal-falsifikaturi. Il-prezz u l-inċidenzi 
tal-passat fl-UE jirrappreżentaw l-aktar kriterji adegwati.

Emenda 264
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-evoluzzjoni ta' dawn l-inċidenzi fil-
passat;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-pazjenti jkunu 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 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti 
konċernati;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni bbażata fuq ir-riskji misjuba fil-proposta tal-Kummissjoni se żżid is-sikurezza 
tal-pazjenti u se tgħin biex il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tkun ikkonċentrata preċiżament 
fuq dawk il-mediċini milquta. Għaldaqstant, il-garanzija li l-mediċini kollha jkunu inklużi u l-
istabbiliment sew ta' kriterji korretti huma essenzjali. Barra minn hekk, il-kriterji użati 
għandhom jiggarantixxu li r-raġunijiet li jixprunaw il-falsifikazzjoni jkunu enfasizzati u 
jeskludu kull possibilità għal inizjattivi ġodda min-naħa tal-falsifikaturi. Il-prezz u l-inċidenzi 
tal-passat fl-UE jirrappreżentaw l-aktar kriterji adegwati.

Emenda 266
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti 
konċernati; 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-pazjenti jkunu 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 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) is-severità tal-kundizzjonijiet maħsuba 
li jkunu trattati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni bbażata fuq ir-riskji misjuba fil-proposta tal-Kummissjoni se żżid is-sikurezza 
tal-pazjenti u se tgħin biex il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tkun ikkonċentrata preċiżament 
fuq dawk il-mediċini milquta. Għaldaqstant, il-garanzija li l-mediċini kollha jkunu inklużi u l-
istabbiliment sew ta' kriterji korretti huma essenzjali. Barra minn hekk, il-kriterji użati 
għandhom jiggarantixxu li r-raġunijiet li jixprunaw il-falsifikazzjoni jkunu enfasizzati u 
jeskludu kull possibilità għal inizjattivi ġodda min-naħa tal-falsifikaturi. Il-prezz u l-inċidenzi 
tal-passat fl-UE jirrappreżentaw l-aktar kriterji adegwati.

Emenda 268
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) is-severità tal-kundizzjonijiet maħsuba 
li jkunu trattati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-pazjenti jkunu 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.
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Emenda 269
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) perikli potenzjali oħra għas-saħħa 
pubblika.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi għal dan l-artikolu huma maħsuba biex jaġevolaw l-implimentazzjoni tiegħu jew 
jiċċaraw l-ambitu tat-test propost. Jeħtieġ ukoll, wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dawn 
il-miżuri, nevalwaw l-effikaċja tagħhom. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhomx ikunu limitati għall-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali.  

.

Emenda 270
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristiċi ta' sikurezza (apparti n-
numerazzjoni tas-serje) għandhom jiġu 
imposti permezz tal-identifikazzjoni ta' 
kategorija waħda jew aktar ta' 
karatteristiċi li jridu jintużaw għal 
prodotti jew kategoriji ta' prodotti 
partikolari. Il-Kumitat Farmaċewtiku tal-
Kummissjoni għandu jiddefinixxi l-
kategoriji li jinkludu karatteristiċi ta' 
sikurezza li joffru effiċjenza u effikaċja 
ekwivalenti u l-karatteristiċi mill-istess 
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kategorija għandhom imbagħad jitqiesu 
bħala ekwivalenti għall-iskopijiet tal-
paragrafu 2(b). Min ikollu awtorizzazzjoni 
tal-manifattura jista' jagħżel dwar liema 
karatteristika speċifika jew karatteristiċi 
speċifiċi għandhom jintużaw f'kategorija, 
sakemm il-Kummissjoni ma tispeċifikax 
ir-raġunijiet biex jiġi rikjest li tintuża 
karatteristika ta' sikurezza partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell bażiku ta' sigurtà fuq il-mediċini kollha suġġetti għal riċetta għandu jkun pakkett li 
jekk jitbagħbas, dan ikun evidenti fuqu, flimkien ma' karatteristika ta' kodiċi uniku (li żżomm 
in-numru tal-identifikazzjoni tal-prodott, in-numru tal-lott, id-data tal-iskadenza u kodiċi 
serjali uniku). Pakkett li jekk jitbagħbas ikun evidenti fuqu hu l-aktar mod sikur biex jiġi 
żgurat li l-mediċina fil-pakkett hi l-istess bħal dik imdaħħla mill-manifattur oriġinali, u 
sistema ta'  kodiċi uniku hi l-aktar mod b'saħħtu biex tiġi vverifikata l-awtentiċità ta' prodott 
fil-punt fejn jingħata.

Emenda 271
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji, ir-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (o) u (b) tal-paragrafu 
(1) ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu irtirati 
għal ċerti prodotti jew kategoriji ta' 
prodotti.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi għal dan l-artikolu huma maħsuba biex jaġevolaw l-implimentazzjoni tiegħu jew 
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jiċċaraw l-ambitu tat-test propost. Jeħtieġ ukoll, wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dawn 
il-miżuri, nevalwaw l-effikaċja tagħhom. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhomx ikunu limitati għall-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali.  

.

Emenda 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji, ir-rekwiżiti
msemmija fil-punti (o) u (b) tal-paragrafu 
(1) ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu irtirati
għal ċerti prodotti jew kategoriji ta' 
prodotti.

Fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji, il-miżuri 
msemmija fil-punt (o) tal-Artikolu 54 u r-
rekwiżiti msemmija fil-paragrafu (1) u (2) 
ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu 
applikati obbligatorjament biss lil dawk il-
prodotti jew kategoriji ta' prodotti li 
jippreżentaw riskju għoli ta' 
falsifikazzjoni, u jiġu rtirati jew volontarji 
għal dawk il-prodotti jew katergoriji ta' 
prodotti li ma jippreżentawx riskju għoli 
ta' falsifikazzjoni bħal prodotti mediċinali 
ġeneriċi awtorizzati skont l-Artikolu 10.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni bbażata fuq ir-riskji misjuba fil-proposta tal-Kummissjoni se żżid is-sikurezza 
tal-pazjenti u se tgħin biex il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tkun ikkonċentrata preċiżament 
fuq dawk il-mediċini milquta. Għaldaqstant, il-garanzija li l-mediċini kollha jkunu inklużi u l-
istabbiliment sew ta' kriterji korretti huma essenzjali. Barra minn hekk, il-kriterji użati 
għandhom jiggarantixxu li r-raġunijiet li jixprunaw il-falsifikazzjoni jkunu enfasizzati u 
jeskludu kull possibilità għal inizjattivi ġodda min-naħa tal-falsifikaturi. Il-prezz u l-inċidenzi 
tal-passat fl-UE jirrappreżentaw l-aktar kriterji adegwati.
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Emenda 273
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji, ir-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (o) u (b) tal-paragrafu 
(1) ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu irtirati 
għal ċerti prodotti jew kategoriji ta' 
prodotti.  

Fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji, il-
Kummissjoni tista' tiddeċiedi li l-
karatteristiċi ta' sikurezza msemmija fil-
punt (o) tal-Artikolu 54 u r-rekwiżiti fil-
punti (a) sa (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu għandhom japplika lil ċerti 
prodotti mediċinali suġġetti għal riċetta li 
jippreżentaw riskju għoli ta' 
falsifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-pazjenti jkunu 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 274
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji, ir-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (o) u (b) tal-paragrafu 
(1) ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu irtirati
għal ċerti prodotti jew kategoriji ta' 
prodotti.

Fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji, ir-rekwiżiti 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu (1) ta' 
dan l-Artikolu jistgħu jiġu rtirati għal ċerti 
prodotti jew kategoriji ta' prodotti. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell bażiku ta' sigurtà fuq il-mediċini kollha suġġetti għal riċetta għandu jkun pakkett li 
jekk jitbagħbas, dan ikun evidenti fuqu, flimkien ma' karatteristika ta' kodiċi uniku (li żżomm 
in-numru tal-identifikazzjoni tal-prodott, in-numru tal-lott, id-data tal-iskadenza u kodiċi 
serjali uniku). Pakkett li jekk jitbagħbas ikun evidenti fuqu hu l-aktar mod sikur biex jiġi 
żgurat li l-mediċina fil-pakkett hi l-istess bħal dik imdaħħla mill-manifattur oriġinali, u 
sistema ta'  kodiċi uniku hi l-aktar mod b'saħħtu biex tiġi vverifikata l-awtentiċità ta' prodott 
fil-punt fejn jingħata.

Emenda 275
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristiċi ta' sikurezza jistgħu 
jintużaw fuq bażi volontarja għall-prodotti 
mediċinali kollha indipendentement mill-
fatt jekk humiex suġġetti għal riċetta jew 
le u d-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jistgħu jużaw karatteristiċi 
ta' sikurezza fuq il-prodotti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-kumpaniji farmaċewtiċi għandhom l-aktar għarfien espert dwar il-prodotti tagħhom u 
għalhekk huma dawk l-aktar adatti biex jivvalutaw il-livell ta' riskju, għandhom ikunu jistgħu 
jużaw il-karatteristika ta' sikurezza bħal għażla ta' prekawzjoni.

Emenda 276
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sa ħames snin mid-dħul fis-seħħ tal-
miżuri ta' implimentazzjoni ta' dan l-
Artikolu, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport ta' valutazzjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza msemmija fil-punt (o) tal-
Artikolu 54 u l-kontribut tagħhom għat-
tnaqqis tan-numru ta' mediċini ffalsifikati 
fil-katina tal-provvista legali fl-Unjoni u l-
benefiċċji potenzjali ta' teknoloġiji 
alternattivi u l-possibilitajiet għall-
awtentikazzjoni ta' forom ta' dożaġġ 
individwali.

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 277
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għal perjodu ta' transizzjoni ta' tliet 
snin, il-karatteristiċi ta' sikurezza 
għandhom jitqiesu bħala ekwivalenti jekk 
xorta jagħmlu possibbli l-aċċertament tal-
identità, l-awtentiċità u t-traċċabilità 
ininterrotta tal-prodott mediċinali, 
mingħajr ma jkun meħtieġ li l-imballaġġ 
estern jinfetaħ, jew jekk xorta jagħmlu l-
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falsifikazzjoni tal-prodott diffiċli. F'każ li 
karatteristika ta' sikurezza titneħħa, tiġi 
sostitwita jew titgħatta, dan il-punt 
għandu japplika wkoll għall-karatteristika 
ta' sikurezza l-ġdida, bil-kundizzjoni li l-
karatteristika ta' sikurezza primarja ma 
tkunx moħbija jew ma tkunx tista' 
tintgħaraf.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li fil-ġejjieni teżisti karatteristika ta' sikurezza uniformi fl-UE 
kollha.

Emenda 278
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni dan li 
ġej:

(a) l-effikaċja f'termini ta' spejjeż tas-
sistema, sabiex jiġi garantit li kull miżura 
applikata tkun ibbażata fuq analiżi tal-
ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji;
(b) l-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu li l-proprjetà u l-
kunfidenzjalità tad-dejta ġenerata mill-
użu tal-karatteristika ta' sikurezza li 
tidentifika, tawtentika u tirrintraċċa l-
prodotti mediċinali; 
(c) l-interessi leġittimi għall-protezzjoni 
tal-informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u d-dejta personali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effikaċja f'termini ta' spejjeż tal-proċess għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni. Aktar żidiet fil-
prezzijiet tal-prodotti farmaċewtiċi se jitfgħu piż finanzjarju konsiderevoli fuq l-kampaniji tal-
assigurazzjoni tas-saħħa u fuq il-pazjenti. Għandu jiġi evitat piż bla bżonn mil-lat tar-
regolamentazzjoni. L-użu ta' karatteristiċi ta' sikurezza għall-awtentikazzjoni tal-mediċini 
tiġġenera dejta li tista' tkun delikata fuq livell kummerċjali u personali. Id-drittijiet ta' 
proprjetà ta' din id-dejta għandhom ikunu rispettati. Il-proposta tista' tkopri informazzjoni 
delikata ħafna u għandha tkun suġġetta għal-liġijiet kollha relatati mal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni tal-
anqas dan li ġej:

(a) l-effikaċja f'termini ta' spejjeż tas-
sistema, sabiex jiġi garantit li kull miżura 
applikata tkun ibbażata fuq analiżi tal-
ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji; 
(b) l-applikazzjoni proporzjonali tal-
ispejjeż relatati mal-miżuri għall-
parteċipanti kollha fil-katina tal-provvista 
u r-rabta ta' dawk l-ispejjeż mal-prezz tal-
prodott mediċinali kkonċernat;
(c) l-indipendenza tas-sistema u l-interessi 
leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali u d-
dejta personali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume.

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Emenda 280
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni tal-
anqas dan li ġej:

(a) l-effikaċja f'termini ta' spejjeż tas-
sistema, sabiex jiġi garantit li kull miżura 
applikata tkun ibbażata fuq analiżi tal-
ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji; 
(b) l-applikazzjoni proporzjonali tal-
ispejjeż relatati mal-miżuri għall-
parteċipanti kollha fil-katina tal-provvista 
u r-rabta ta' dawk l-ispejjeż mal-prezz tal-
prodott mediċinali kkonċernat;
(c) l-indipendenza tas-sistema u l-interessi 
leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali u d-



PE439.409v01-00 56/66 AM\807496MT.doc

MT

dejta personali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe karatteristiċi ta' sikurezza li għandhom jiġu implimentati għandhom 
jikkonformaw tal-anqas mat-tliet prinċipji msemmijin hawn fuq.

Emenda 281
Peter Liese

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali. Il-
karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhomx 
jintużaw għat-trasferiment tad-dejta 
apparti d-dejta meħtieġa għall-
prevenzjoni tal-falsifikazzjoni u d-dejta 
relatata mas-sistemi tas-sigurtà soċjali. 
Għandu jiġi speċjalment evitat it-
trattament kummerċjali tad-dejta, li 
jagħmel possibbli l-kollegament tal-
prodotti farmaċewtiċi mal-pazjenti, mat-
tobba jew mal-ispiżjara.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta trasmessa għandha tkun limitata għall-finijiet ta' prevenzjoni tal-falsifikazzjoni u biex 
tippermetti r-rimbors. L-implimentazzjoni tal-karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhiex tiġi 
sfruttata għal aktar interessi kummerċjali.
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Emenda 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tad-dritt Komunitarju fir-
rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali 
u għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' karatteristiċi ta' sikurezza għall-awtentikazzjoni tal-mediċini tiġġenera dejta li tista' 
tkun delikata fuq livell personali. L-informazzjoni dwar il-konsum personali ta' mediċini 
għandha tkun suġġetta għal-liġijiet rilevanti dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Il-kwistjoni tal-falsifikazzjoni hija differenti mill-protezzjoni tad-drittijiet industrijali u tal-
proprjetà kummerċjali. 

Huwa importanti li jiġu aġġornati r-rekwiżiti dwar l-applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza bbażati fuq ir-rapport annwali.

Emenda 283
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
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kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.'

kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali. 
Għandu jiġi garantit li ma jsir l-ebda ġbir 
jew ipproċessar kummerċjali ta' dejta li 
jippermetti li jsir kollegament bejn il-
prodotti mediċinali pprovduti u l-pazjenti 
jew l-ispiżeriji korrispondenti.'

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn tal-protezzjoni tad-dejta għandu jitqies fl-iżvilupp tal-karatteristiċi ta' sikurezza. Billi 
dan jirrigwarda direttament lill-pazjenti individwali u r-relazzjoni kunfidenzjali bejn il-
pazjent u l-ispiżerija, id-dejta delikata involuta f'dan il-każ teħtieġ protezzjoni partikolari.

Emenda 284
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
rispettati l-proprjetà u l-kunfidenzjalità 
tad-dejta ġenerata mill-użu tal-
karatteristiċi ta' sikurezza għall-
awtentikazzjoni tal-prodotti mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' karatteristiċi ta' sikurezza għall-awtentikazzjoni tal-mediċini tiġġenera dejta li tista' 
tkun delikata fuq livell kummerċjali u personali. Id-drittijiet ta' proprjetà ta' din id-dejta 
għandhom ikunu rispettati. Id-dejta dwar il-konsum personali ta' prodotti mediċinali għandha 
tkun suġġetta għal-leġiżlazzjoni rilevanti fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta u għar-regoli 
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etiċi nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità professjonali.

Emenda 285
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.'

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali. 
Għandu jiġi garantit li ma jsir l-ebda ġbir 
jew ipproċessar kummerċjali ta' dejta li 
jippermetti li jsir kollgament bejn il-
prodotti mediċinali fornuti u l-pazjenti jew 
l-ispiżeriji korrispondenti.'

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn tal-protezzjoni tad-dejta għandu jitqies fl-iżvilupp tal-karatteristiċi ta' sikurezza. Billi 
dan jirrigwarda direttament lill-pazjenti individwali u r-relazzjoni kunfidenzjali bejn il-
pazjent u l-ispiżerija, id-dejta delikata involuta f'dan il-każ teħtieġ protezzjoni partikolari.

Emenda 286
Sylvana Rapti

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
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informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.

informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
rispettati l-proprjetà u l-kunfidenzjalità 
tad-dejta ġenerata mill-użu tal-
karatteristiċi ta' sikurezza għall-
awtentikazzjoni tal-prodotti mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' karatteristiċi ta' sikurezza għall-awtentikazzjoni tal-mediċini tiġġenera dejta li tista'
tkun delikata fuq livell kummerċjali u personali. Id-drittijiet ta' proprjetà ta' din id-dejta 
għandhom ikunu rispettati. Id-dejta dwar il-konsum personali ta' prodotti mediċinali għandha 
tkun suġġetta għal-leġiżlazzjoni rilevanti fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta u għar-regoli 
etiċi nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità professjonali.

Emenda 287
Crescenzio Rivellini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.'

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali. L-
Istati Membri għandhom jimpenjaw 
ruħhom biex jiżguraw li jiġu rispettati l-
proprjetà u l-kunfidenzjalità tad-dejta 
ġenerata mill-użu tat-teknoloġija kontra l-
falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali.'

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' siġilli kontra l-falsifikazzjoni biex tiġi verifikata l-awtentiċità tal-prodotti mediċinali 
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tista' tiġġenera dejta li tista' tkun delikata fuq livell kummerċjali u personali. Il-proprjetà ta' 
din id-dejta għandha tinżamm fl-interessi tal-individwi. Id-dejta dwar il-konsum personali ta' 
prodotti mediċinali għandha tkun suġġetta għal-leġiżlazzjoni rilevanti fil-qasam tal-
protezzjoni tad-dejta u għall-kodiċi ta' etika fis-seħħ fuq livell nazzjonali. 

Emenda 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jiġu aġġornati kull sena abbażi 
tar-rapport tal-Kummissjoni skont l-
Artikolu 46(h).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' karatteristiċi ta' sikurezza għall-awtentikazzjoni tal-mediċini tiġġenera dejta li tista' 
tkun delikata fuq livell personali. L-informazzjoni dwar il-konsum personali ta' mediċini 
għandha tkun suġġetta għal-liġijiet rilevanti dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Il-kwistjoni tal-falsifikazzjoni hija differenti mill-protezzjoni tad-drittijiet industrijali u tal-
proprjetà kummerċjali. 

Huwa importanti li jiġu aġġornati r-rekwiżiti dwar l-applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza bbażati fuq ir-rapport annwali.

Emenda 289
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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jiġu rispettati l-proprjetà u l-
kunfidenzjalità tad-dejta ġenerata mill-
użu tat-teknoloġija kontra l-falsifikazzjoni 
tal-prodotti mediċinali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' siġilli kontra l-falsifikazzjoni biex tiġi verifikata l-awtentiċità tal-prodotti mediċinali 
tista' tiġġenera dejta li tista' tkun delikata fuq livell kummerċjali u personali. Il-proprjetà ta' 
din id-dejta għandha tkun rispettata. Id-dejta dwar il-konsum personali ta' prodotti 
mediċinali għandha tkun suġġetta għal-leġiżlazzjoni rilevanti fil-qasam tal-protezzjoni tad-
dejta u għall-kodiċi ta' etika fis-seħħ fuq livell nazzjonali. 

Emenda 290
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 4 – subparagrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kemm il-proprjetà kif ukoll il-
kunfidenzjalità tad-dejta użata fl-
applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza għall-iskopijiet ta' 
identifikazzjoni tal-prodotti mediċinali 
jiġu rispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti għadd ta' għażliet fir-rigward tal-karatteristiċi ta' sikurezza: il-kodiċi unidimensjonali, 
id-data matrix, is-siġilli, l-ologrammi, eċċ. Fuq livell nazzjonali, isiru proġetti pilota bil-għan 
li jivvalutaw id-diversi vantaġġi tal-karatteristiċi ta' sikurezza. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta l-karatteristiċi ta' sikurezza kollha fis-suq qabel ma tagħżel karatteristika ta' 
sikurezza partikolari. 
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Emenda 291
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni tagħha. F'dan ir-
rapport il-Kummissjoni għandha tivvaluta 
l-effikaċja tal-provvedimenti adottati 
skont l-Artikolu 54 dwar il-miżuri għall-
prevenzjoni ta' prodotti mediċinali 
ffalsifikati li jidħlu fil-katina tal-provvista 
legali.      

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi għal dan l-artikolu huma maħsuba biex jaġevolaw l-implimentazzjoni tiegħu jew 
jiċċaraw l-ambitu tat-test propost. Jeħtieġ ukoll, wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dawn 
il-miżuri, nevalwaw l-effikaċja tagħhom. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhomx ikunu limitati għall-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali.  

Emenda 292
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Kwalunkwe Stat Membru jista' jwessa' 
l-ambitu tal-karatteristiċi ta' sikurezza 
msemmija fil-paragrafu (o) tal-
Artikolu 54 għal prodotti mediċinali oħra 
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u għal setturi rilevanti oħra ta' politika 
nazzjonali bħar-rimbors.  

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emendi għal dan l-artikolu huma maħsuba biex jaġevolaw l-implimentazzjoni tiegħu jew 
jiċċaraw l-ambitu tat-test propost. Jeħtieġ ukoll, wara ħames snin mid-dħul fis-seħħ ta' dawn 
il-miżuri, nevalwaw l-effikaċja tagħhom. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ma għandhomx ikunu limitati għall-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali.  

.

Emenda 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Arikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fl-Artikolu 55, il-paragrafu 2 hu 
sostitwit b'li ġej:
2. Tal-anqas dawn id-dettalji li ġejjin 
għandhom jidhru fuq l-imballaġġi 
immedjati fil-forma ta' pakketti blister u 
jitqiegħdu fil-pakkett estern li 
jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fl-
Artikoli 54 u 62.
- isem il-prodott mediċinali kif stabbilit 
fil-punt (a) tal-Artikolu 54,
- isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq tal-prodott,
- id-data ta' skadenza,
- in-numru tal-lott,
- id-Denominazzjoni Komuni 
Internazzjonali (DKI)."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ġlieda kontra l-prodotti mediċinali ffalsifikati sserraħ fuq kontrolli u spezzjonijiet tekniċi 
rigorużi tal-katina tad-distribuzzjoni kollha kemm hi. L-użu tad-Denominazzjoni Komuni 
Internazzjonali (DKI) jista' jgħin biex tinżamm l-awtentiċità tal-prodott mediċinali. 
Għaldaqstant, il-leġiżlazzjoni attwali għandha tiġi emendata f'dan is-sens.

Emenda 294
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Arikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fl-Artikolu 55, il-paragrafu 2 hu 
sostitwit b'li ġej:
"2. Tal-anqas dawn id-dettalji li ġejjin 
għandhom jidhru fuq l-imballaġġi 
immedjati fil-forma ta' pakketti blister u 
jitqiegħdu fil-pakkett estern li 
jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fl-
Artikoli 54 u 62.
- isem il-prodott mediċinali kif stabbilit 
fil-punt (a) tal-Artikolu 54,
- isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq tal-prodott,
- id-data ta' skadenza,
- in-numru tal-lott,
- id-Denominazzjoni Komuni 
Internazzjonali (DKI)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation.
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product.
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
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strengthening the security of the product user.


