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Emenda 295
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 57, ir-raba' inċiż tal-ewwel 
paragrafu jinbidel b'dan li ġej:

Fl-Artikolu 57, ir-raba' inċiż tal-ewwel 
paragrafu jinbidel b'dan li ġej:

‘- bla ħsara għall-punt (o) tal-Artikolu 54,
identifikazzjoni u awtentiċità.'

‘- identifikazzjoni u awtentiċità.’

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jiġu applikati karatteristiki ta' sigurtà għal prodotti mediċinali għal 
raġunijiet oħra minbarra dik li titwaqqaf il-falsifikazzjoni tagħhom. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu li jużawhom, pereżempju, meta l-prodotti mediċinali jiġu 
rtirati minħabba problemi ta' kwalità jew anke biex jittejjeb l-immaniġġjar tas-servizzi 
farmaċewtiċi.

Emenda 296
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 63 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 63, il-paragrafu 1 hu 
ssostitwit b’li ġej:
1. Id-dettalji għall-ittikkettjar elenkati 
fl-Artikoli 54, 55, 59 u 62 għandhom 
jidhru fil-lingwa jew lingwi uffiċjali tal-
Istat Membru fejn il-prodott ikun 
tqiegħed fis-suq.
L-ewwel subparagrafu m'għandux 
iżomm dawn id-dettalji milli jkunu 
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indikati f'diversi lingwi, sakemm l-istess 
dettalji jidhru fil-lingwi kollha użati.
Fil-każ ta' ċerti prodotti mediċinali 
orfni, id-dettalji elenkati fl-Artikolu 54 
jistgħu, fuq talba motivata, jidhru 
f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-Artikolu 55 tiżgura li l-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, 
id-data tal-iskadenza, in-numru tal-lott u l-metodu ta' amministrazzjoni jitniżżlu bil-lingwa(i) 
uffiċjali tal-Istat Membru fejn il-prodott jitqiegħed fis-suq. Fil-każ ta' kummerċ parallel, 
jistgħu jinħtieġu aġġustamenti tal-informazzjoni fit-tikketti billi titwaħħal tikketta oħra fuq it-
tikketta kif diġà jsir minn xi kummerċjanti paralleli (pereżempju għal aġġustament tal-ismijiet 
tal-prodott għall-isem awtorizzat fis-suq nazzjonali u istruzzjonijiet speċjali rigward id-
dożaġġ (eż. ġranet tal-ġimgħa)).

Emenda 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2001/83/KE
Titolu VII – Intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'Distribuzzjoni bl-ingrossa u l-kummerċ ta' 
prodotti mediċinali';

'Distribuzzjoni bl-ingrossa, kummerċ u 
senserija ta' prodotti mediċinali';

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet użati f'din id-Direttiva għandhom jinftiehmu faċilment u ma għandhom 
jirriżultaw fl-ebda inċertezza fir-rigward tat-tifsira tagħhom. Trid issir distinzjoni bejn il-
kummerċ u s-senserija, billi l-kummerċ jinkludi każijiet fejn il-kummerċjant ikun sid il-
prodott, iżda s-senserija ma tinkludix każijiet bħal dawn. Għalhekk, jeħtieġ li l-intestatura tat-
Titolu VII tkun emendata sabiex dispożizzjonijiet sussegwenti jkopru l-attivitajiet ta' 
« kummerċjanti » u « sensara ».
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Emenda 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2001/83/KE
Titolu VII – Intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'Distribuzzjoni bl-ingrossa u l-kummerċ ta' 
prodotti mediċinali';

'Distribuzzjoni bl-ingrossa, kummerċ u 
senserija ta' prodotti mediċinali';

(Emenda orizzontali (jekk adottata, il-
proposta kollha għandha tkun modifikata 
kif xieraq)).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-intestatura tat-Titolu VII tkun modifikata biex tikkjarifika li l-sensara huma 
koperti wkoll bid-dispożizzjonijiet taħtu.

Emenda 299
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 76 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Artikolu 76, il-paragrafu 3 hu 
ssostitwit b’li ġej:
3. Kull distributur, li mhuwiex id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, li jimporta prodott minn 
Stat Membru ieħor għandu javża lid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u lill-awtoritajiet 
kompetenti fl-Istat Membru li fih il-
prodott ġie importat bl-intenzjoni tiegħu 
li jimportah. Fil-każ ta' prodotti li ma 
jkunux ingħataw awtorizzazzjoni skont 
ir-Regolament (KE) Nru 726/2004, in-
notifika lill-awtorità kompetenti 
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għandha tkun bla ħsara għall-proċeduri 
addizzjonali previsti fil-leġiżlazzjoni ta' 
dak l-Istat Membru, inklużi l-ħlasijiet 
pagabbli lill-awtoritajiet kompetenti għall-
eżami tan-notifika.

Or. en

Emenda 300
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 76 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Artikolu 76, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
3a. Fil-każ ta' prodotti li jkunu ngħataw 
awtorizzazzjoni skont ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, id-distributur għandu 
jressaq in-notifika skont il-paragrafu 3 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u lill-Aġenzija. Man-
notifika għandu jkun hemm ħlas pagabbli 
lill-Aġenzija sabiex ikun ivverifikat li jkun 
hemm konformità mal-kundizzjonijiet 
stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 77 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Fl-Artikolu 77, il-paragrafu 1 hu 
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ssostitwit b’li ġej:
‘1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa kollha biex jiżguraw li d-
distribuzzjoni bl-ingrossa, il-kummerċ u 
s-senserija ta' prodotti mediċinali jkunu 
soġġetti għall-pussess ta' awtorizzazzjoni 
biex wieħed iwettaq ħidma ta' bejjiegħ 
bl-ingrossa, kummerċjant jew sensar ta' 
prodotti mediċinali, u jiddikjara l-post li 
għalih dan ikun validu.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkunu inklużi l-parteċipanti kollha fil-katina tad-distribuzzjoni. L-Istati 
Membri għandu jkollhom fis-seħħ proċeduri għall-awtorizzazzjoni ta' 'kummerċjanti' u 
'sensara' li jkunu attivi fit-territorju tagħhom bl-istess mod ta' dawk il-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni li huma fis-seħħ għall-awtorizzazzjoni tal-manifatturi u tad-distributuri bl-
ingrossa. Jekk il-leġiżlazzjoni ma tittrattax l-attività tal-kummerċ u s-senserija tal-prodotti 
mediċinali, ċerti parteċipanti jistgħu jitħallew barra mill-ambitu tal-leġiżlazzjoni.

Emenda 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 77 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fl-Artikolu 77, il-paragrafu 5 hu 
ssostitwit b’li ġej:
5. Kontrolli fuq il-persuni awtorizzati li 
jidħlu fl-attività ta' bejgħ bl-ingrossa, 
kummerċ jew senserija ta' prodotti 
mediċinali u l-ispezzjoni tal-
istabbilimenti tagħhom, kif xieraq,
għandhom jitwettqu taħt ir-
responsabilità tal-Istat Membru li jkun 
ta l-awtorizzazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F'diversi Stati Membri għadd kbir ta' awtorizzazzjonijiet ta' distribuzzjoni bl-ingrossa huma 
inattivi attwalment, u dan iwassal għal nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tal-istatus 
tagħhom. Din is-sitwazzjoni x'aktarx li tkun abbużata partikolarment meta liċenzja inattiva 
tista' tintuża minn persuni bla skrupli li jkunu qed jippruvaw idaħħlu mediċini foloz fil-katina 
legali tad-distribuzzjoni. Għalhekk, il-kontroll tal-awtorizzazzjoni għandu jkun aktar strett, 
sabiex liċenzja inattiva titqies bħala revokata jew sospiża wara 3 snin ta' inattività.

Emenda 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 77 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fl-Artikolu 77, il-paragrafu 6 hu 
ssostitwit b’li ġej:
6. L-Istat Membru li jkun ta l-
awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 
1 għandu jissospendi jew jirtira l-
awtorizzazzjoni, wara li jkun innotifika 
lid-detentur tagħha, jekk il-
kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni ma 
jibqgħux jitħarsu jew jekk l-
awtorizzazzjoni ma tkunx intużat għal 
aktar minn tliet snin, ħlief f'każijiet meta 
l-awtorizzazzjoni ma ntużatx minħabba ż-
żmien raġonevolment meħtieġ għall-
konformità mal-obbligi skont din id-
Direttiva. Dak l-Istat Membru għandu 
jinforma minnufih lill-Istati Membri l-
oħra u l-Kummissjoni dwar dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'diversi Stati Membri għadd kbir ta' awtorizzazzjonijiet ta' distribuzzjoni bl-ingrossa huma 
inattivi attwalment, u dan iwassal għal nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tal-istatus 
tagħhom. Din is-sitwazzjoni x'aktarx li tkun abbużata partikolarment meta liċenzja inattiva 
tista' tintuża minn persuni bla skrupli li jkunu qed jippruvaw idahhlu mediċini foloz fil-katina 
legali tad-distribuzzjoni. Għalhekk, il-kontroll tal-awtorizzazzjoni għandu jkun aktar strett, 
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sabiex liċenzja inattiva titqies bħala revokata jew sospiża wara 3 snin ta' inattività.

Emenda 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 77 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fl-Artikolu 77, il-paragrafu 6 hu 
ssostitwit b’li ġej:
‘6. L-Istat Membru li jkun ta l-
awtorizzazzjoni msemmija f'paragrafu 1 
għandu jissospendi jew jirtira l-
awtorizzazzjoni, wara li jkun innotifika 
lid-detentur tagħha, jekk il-
kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni ma 
jibqgħux jitħarsu jew jekk l-
awtorizzazzjoni ma tkunx intużat għal 
aktar minn tliet snin. Dak l-Istat Membru
għandu jinforma minnufih lill-Istati 
Membri l-oħra u l-Kummissjoni dwar 
dan.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'diversi Stati Membri għadd kbir ta' awtorizzazzjonijiet ta' distribuzzjoni bl-ingrossa huma 
inattivi attwalment, u dan iwassal għal nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tal-istatus 
tagħhom. Din is-sitwazzjoni x'aktarx li tkun abbużata partikolarment meta liċenzja inattiva 
tista' tintuża minn persuni bla skrupli li jkunu qed jippruvaw idaħħlu mediċini foloz fil-katina 
legali tad-distribuzzjoni.

Emenda 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 c (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 78
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) L-Artikolu 78 hu ssostitwit b’li ġej:
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ż-żmien meħud għall-proċedura tal-
eżami tal-awtorizzazzjoni għad-
distribuzzjoni, il-kummerċ jew is-
senserija ma jaqbiżx id-90 jum mill-
ġurnata li fiha l-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru kkonċernat tirċievi l-
applikazzjoni.
L-awtorità kompetenti tista, jekk ikun 
hemm bżonn, titlob lill-applikant biex 
jagħti l-informazzjoni kollha meħtieġa 
dwar il-kondizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni. Meta l-awtorità 
tagħmel din l-għażla, il-perjodu stabbilit 
fl-ewwel paragrafu għandu jkun sospiż 
sakemm l-informazzjoni addizzjonali 
meħtieġa tingħata.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom fis-seħħ proċeduri għall-awtorizzazzjoni ta' 'kummerċjanti' 
u 'sensara' li jkunu attivi fit-territorju tagħhom bl-istess mod ta' dawk il-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni li huma fis-seħħ għall-awtorizzazzjoni tal-manifatturi u tad-distributuri bl-
ingrossa. Il-perjodu ta' żmien għall-eżami tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-
kummerċ u s-senserija għandu jkun bħal dak għad-distributuri bl-ingrossa u għalhekk l-
awtorizzazzjoni ta' 'kummerċjanti' u 'sensara' għandha tkun miżjuda f'din id-dispożizzjoni.

Emenda 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 d (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 79 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) Jiddaħħal l-Artikolu 79a li ġej:
‘Artikolu 79a
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Il-Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-
Aġenzija u l-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
għandha tistabbilixxi r-regoli u l-kriterji 
meħtieġa biex jinkisbu awtorizzazzjonijiet 
tal-kummerċ u tas-senserija.
L-applikanti jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti 
minimi li ġejjin:
(a) irid ikollhom indirizz permanenti jew 
dettalji dwar kif jistgħu jkunu 
kkuntattjati, sabiex ikunu żgurati l-
identifikazzjoni u l-lokalizzazzjoni tas-
sede uffiċjali tan-negozju tagħhom;
(b) iridu jimpenjaw ruħhom li jiżguraw li 
jwettqu l-attivitajiet tagħhom biss ma' 
dawk il-persuni jew l-entitajiet li jkunu 
jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom 
skont it-termini tal-Artikolu 80.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti dwar id-distribuzzjoni m'għandhomx ikunu biss għall-bejjiegħa bl-ingrossa iżda 
għall-kummerċjanti u s-sensara kollha.

Emenda 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 d (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 79 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) Jiddaħħal l-Artikolu 79a li ġej:
‘Artikolu 79a

Il-Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-
Aġenzija u l-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
għandha tistabbilixxi r-regoli u l-kriterji 
meħtieġa biex jinkisbu awtorizzazzjonijiet 
tal-kummerċ u tas-senserija.
L-applikanti jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti 
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minimi li ġejjin:
(a) irid ikollhom indirizz permanenti jew 
dettalji dwar kif jistgħu jkunu 
kkuntattjati, sabiex ikunu żgurati l-
identifikazzjoni u l-lokalizzazzjoni tas-
sede uffiċjali tan-negozju tagħhom;
(b) iridu jimpenjaw ruħhom li jiżguraw li 
jwettqu l-attivitajiet tagħhom biss ma' 
dawk il-persuni jew l-entitajiet li jkunu 
jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom 
skont it-termini tal-Artikolu 80.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li din id-dispożizzjoni tkun estiża għall-'kummerċjanti' u s-'sensara' billi għandhom 
isegwu sett ta' kundizzjonijiet standard minimi sabiex jiksbu l-liċenzja tagħhom biex iwettqu l-
attività tagħhom fl-Istati Membri. Billi l-kummerċ u s-senserija jinvolvu attivitajiet li 
jikkonsistu min-negozjar indipendenti f'isem persuna oħra dwar il-bejgħ jew ix-xiri ta' 
prodotti mediċinali li ma jaqgħux taħt id-definizzjoni ta' distribuzzjoni bl-ingrossa, huwa 
importanti li jkun żgurat li dawn il-parteċipanti jittrattaw biss ma' persuni/entitajiet 
awtorizzati li jissodisfaw l-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fl-Artikolu 80.

Emenda 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Is-sentenza introduttorja għandha 
tinbidel b'li ġej:
‘Dawk li għandhom awtorizzazzjoni tad-
distribuzzjoni, il-kummerċ jew is-
senserija ta' prodotti mediċinali
għandhom iħarsu l-ħtiġiet minimi li 
ġejjin:’

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
dawk kollha li jaħdmu fis-settur, u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa, u jkunu kollha 
soġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba.

Emenda 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Is-sentenza introduttorja għandha 
tinbidel b'li ġej:
‘Dawk li għandhom awtorizzazzjoni tad-
distribuzzjoni, il-kummerċ jew is-
senserija ta' prodotti mediċinali
għandhom iħarsu l-ħtiġiet minimi li 
ġejjin:’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
dawk kollha li jaħdmu fis-settur, u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa, u jkunu kollha 
soġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba.

Emenda 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt -a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a a) Jiżdied il-punt (ca) li ġej:
'(ca) iridu jivverifikaw, permezz tal-
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verifika ta’ kampjuni każwali, li l-prodotti 
mediċinali li xtraw ma jkunux iffalsifikati 
billi jiċċekkjaw il-karatteristika ta' 
sikurezza fuq il-pakkett ta' barra kif 
imsemmi fil-punt (o) tal-Artikolu 54;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti mediċinali fihom diversi karatteristiki ta' sigurtà li jidhru u li ma jidhrux li l-biċċa 
l-kbira tagħhom ma jistgħux ikunu awtentikati minn bejjiegħa bl-ingrossa farmaċewtiċi 
sakemm il-manifattur ma jkunx bagħtilhom informazzjoni dwarhom. Madankollu, il-bejjiegħa 
bl-ingrossa, b'mod ka¿wali, jistgħu jiċċekkjaw l-identità ta' pakketti individwali li fil-pakkett 
ta' barra tagħhom ikun fihom karatteristika ta' sigurtà li tikkonsisti minn numru individwali 
f'format li jista' jinqara b'magna u sakemm ikollhom aċċess għad-database li jkun fiha din l-
informazzjoni.

Emenda 311
Pilar Ayuso

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt -a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) Jiżdied il-punt (ca) li ġej:
(ca) iridu jiċċekkjaw li l-prodotti 
mediċinali li xtraw mhumiex iffalsifikati 
billi jikkontrollaw l-awtentiċità tal-
karatteristika ta' identifikazzjoni unika 
fuq il-pakkett ta' barra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-iskopijiet ta’ ċarezza assoluta, l-uniċi tipi ta’ karatteristika ta’ sikurezza li se 
jippermettu l-awtentikazzjoni u r-rintraċċabilità tal-pakketti individwali huma dawk li 
jidentifikaw il-pakkett b’mod uniku.
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Emenda 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 13 - punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għandhom iżommu rendikont jew taħt 
forma ta' fatturi ta' xiri/bejgħ, jew fuq 
kompjuter, jew f'kull xorta ta' forma oħra, 
u għall kull tranżizzjoni fi prodotti 
mediċinali riċevuti jew mibgħuta jew
ikkummerċjalizzati jagħtu għall-inqas l-
informazzjoni li ġejja:

(e) għandhom iżommu rendikont jew taħt 
forma ta' fatturi ta' xiri/bejgħ, jew fuq 
kompjuter, jew f'kull xorta ta' forma oħra, 
u għall kull tranżizzjoni fi prodotti 
mediċinali riċevuti jew mibgħuta,
ikkummerċjalizzati jew soġġetti għas-
senserija jagħtu għall-inqas l-
informazzjoni li ġejja:

– data, – data,
– l-isem tal-prodott mediċinali, – l-isem tal-prodott mediċinali,

– kwantità riċevuta, fornuta, jew
ikkummerċjalizzata,

– kwantità riċevuta, fornuta, 
ikkummerċjalizzata jew soġġetta għas-
senserija,

– isem u indirizz tal-fornitur jew 
destinatarju, skont il-każ;

– isem u indirizz tal-fornitur jew 
destinatarju, skont il-każ,
– in-numru ta' identifikazzjoni nazzjonali, 
meta jkun xieraq,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
dawk kollha li jaħdmu fis-settur, u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa, u jkunu kollha 
soġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba.

Fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri jintuża numru ta' identifikazzjoni nazzjonali għat-
tranżazzjonijiet kollha (ordni u rimborż).
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Emenda 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-punt (g) hu ssostitwit b'li ġej:
(g) għandhom iħarsu l-prinċipji u linji 
gwida għal prattika tajba tad-
distribuzzjoni, il-kummerċ u s-senserija
għal prodotti mediċinali kif stabbiliti fl-
Artikolu 84.’

Or. en

Emenda 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-punt (g) hu ssostitwit b'li ġej:
‘(g) għandhom iħarsu l-prinċipji u linji 
gwida għal prattika tajba tad-
distribuzzjoni, jew il-prinċipji u l-linji 
gwida tal-prattiki tajba tal-kummerċ, jew 
il-prinċipji u l-linji gwida tal-prattiki tajba 
tas-senserija għal prodotti mediċinali kif 
stabbiliti fl-Artikolu 84.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
dawk kollha li jaħdmu fis-settur u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa u jkunu kollha 
soġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba.
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Emenda 315
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt i – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom jinfurmaw lill-awtorità 
kompetenti bil-prodotti li jirċievu u li huma 
jidentifikaw bħala prodotti li jiksru r-
regolamenti jew li jkollhom suspett li 
jagħmlu dan, jew xi waħda minn dawn li 
ġejjin:

(i) għandhom jinfurmaw lill-awtorità 
kompetenti bil-prodotti li jirċievu, 
jinnegozjaw jew li jkunu soġġetti għas-
senserija u li huma jidentifikaw bħala 
rappreżentanza falsifikata, jew li jkollhom 
suspett li huma rappreżentanza falsifikata, 
u għaldaqstant li jiksru l-Artikolu 6(1) ta' 
din id-Direttiva.

– L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva;
– id-drittijiet tad-detentur tal-marka tal-
kummerċ taħt il-liġi tal-Komunità, kif 
stipulat bir-Regolament tal-Kunsill (EC) 
No 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar 
it-trademark Komunitarja jew taħt il-liġi 
tal-Istat Membru fejn il-prodott ġie 
riċevut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tittratta l-kwistjoni tal-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali mill-aspetti tas-
saħħa u mhux il-kontrafazzjoni mil-lat tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali. Kull referenza 
għal trademark għandha għalhekk titħassar sabiex tkun evitata l-konfużjoni.

Barra minn hekk obbligu ta' informazzjoni impost fuq il-partijiet kollha involuti fil-katina 
legali tad-distribuzzjoni jgħin biex jinkiseb il-livell massimu ta' trasparenza u rintraċċabilità.

Emenda 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt i – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom jinfurmaw lill-awtorità 
kompetenti bil-prodotti li jirċievu u li huma 
jidentifikaw bħala prodotti li jiksru r-
regolamenti jew li jkollhom suspett li 
jagħmlu dan, jew xi waħda minn dawn li 
ġejjin:

(i) għandhom jinfurmaw lill-awtorità 
kompetenti bil-prodotti li jirċievu, 
jinnegozjaw jew li jkunu soġġetti għas-
senserija u li huma jidentifikaw bħala 
prodotti li jiksru r-regolamenti jew li 
jkollhom suspett li jagħmlu dan, jew xi 
waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
dawk kollha li jaħdmu fis-settur u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa u jkunu kollha 
soġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba.

Emenda 317
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat.'

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dawn ir-
rappreżentanzi ffalsifikati jew dawn ir-
rappreżentanzi ffalsifikati suspettati huma 
marbuta ma' prodott mediċinali ffalsifikat, 
id-detenturi kemm tal-awtorizzazzjoni tal-
manifattura kif ukoll tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għandhom jiġu 
informati.
Bl-istess mod, id-detentur ta' 
awtorizzazzjoni tal-manifattura jew għat-
tqegħid fis-suq għandu jinforma kemm 
lill-awtoritajiet kompetenti kif ukoll lil 
operaturi oħra fil-katina tal-provvista 
f'każijiet meta jkun hemm suspett li 
prodotti ffalsifikati jkunu daħlu fil-katina 
legali tal-provvista.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tittratta l-kwistjoni tal-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali mill-aspetti tas-
saħħa u mhux il-kontrafazzjoni mil-lat tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali. Kull referenza 
għal trademark għandha għalhekk titħassar sabiex tkun evitata l-konfużjoni.

Barra minn hekk obbligu ta' informazzjoni impost fuq il-partijiet kollha involuti fil-katina 
legali tad-distribuzzjoni jgħin biex jinkiseb il-livell massimu ta' trasparenza u rintraċċabilità.

Emenda 318
Bogusław Sonik

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat.'

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat. Bl-istess mod, id-detentur ta' 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew 
ta' trademark għandu jinforma lil 
operaturi oħra fil-katina tal-provvista 
f'każijiet meta jkun hemm suspett li 
prodotti ffalsifikati jkunu daħlu fil-katina 
legali tal-provvista.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Obbligu ta' informazzjoni impost fuq il-partijiet kollha involuti fil-katina legali tad-
distribuzzjoni jgħin biex jinkiseb il-livell massimu ta' trasparenza u rintraċċabilità.
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Emenda 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat.'

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat. Bl-istess mod, id-detentur ta' 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew 
ta' trademark għandu jinforma lil 
operaturi oħra fil-katina tal-provvista 
f'każijiet meta jkun hemm suspett li 
prodotti ffalsifikati jkunu daħlu fil-katina 
legali tal-provvista.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Obbligu ta' informazzjoni impost fuq il-partijiet kollha involuti fil-katina legali tad-
distribuzzjoni jgħin biex jinkiseb il-livell massimu ta' trasparenza u rintraċċabilità.

Emenda 320
Horst Schnellhardt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat.'

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat. Bl-istess mod, id-detentur ta' 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew 
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ta' trademark għandu jinforma lil 
operaturi oħra fil-katina tal-provvista 
meta jkun hemm suspett li prodotti 
ffalsifikati jkunu daħlu fil-katina legali 
tal-provvista.'

Or. de

Ġustifikazzjoni

Rekwiżit li l-operaturi kollha fil-katina legali tal-provvista jridu jiskambjaw informazzjoni 
jgħin biex jiżdiedu kemm jista' jkun it-trasparenza u r-rintraċċabilità.

Emenda 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat.'

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat. Min-naħa tagħhom, id-
detenturi għandhom jinfurmaw lill-
operaturi l-oħra fil-katina tal-provvista 
għall-prodott mediċinali kkonċernat 
rigward il-ksur jew il-ksur suspettat.'

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Obbligu mandatorju li tkun irrappurtata l-eżistenza ta' prodotti mediċinali ffalsifikati fil-
katina tad-distribuzzjoni u li jinvolvi l-ħoloq kollha fis-sistema ta' distribuzzjoni għall-
prodotti mediċinali għandu jiżgura l-ogħla livelli ta' rintraċċabilità għall-prodotti 
kkonċernati.
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Emenda 322
Jo Leinen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat.'

Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat u għandu jinforma lill-korpi 
xierqa jekk isir jaf jew jissuspetta li 
prodotti ffalsifikati jkunu daħlu fil-katina 
tal-provvista.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal implimentazzjoni effikaċi tad-Direttiva huwa importanti li l-operaturi kollha jingħaqdu 
u jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-prodotti mediċinali ffalsifikati kif ukoll li jaqsmu l-
informazzjoni li jiksbu.

Emenda 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – subparagrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'Għall-fini tal-punt (b), fil-każ fejn il-
prodott ġie miksub minn distributur bl-
ingrossa ieħor, dawk li għandhom l-
awtorizzazzjoni tad-distribuzzjoni bl-
ingrossa għandhom jivverifikaw huma 
stess jew permezz ta' xi korp akkreditat 
għal dan l-għan mill-awtorità kompetenti 
ta' xi Stat Membru li d-distributur bl-
ingrossa huwa konformi mal-prattiċi tajba 

'Għall-fini tal-punt (b), fil-każ fejn il-
prodott ġie miksub minn distributur bl-
ingrossa ieħor, dawk li għandhom l-
awtorizzazzjoni tad-distribuzzjoni bl-
ingrossa għandhom jivverifikaw li d-
distributur bl-ingrossa huwa konformi mal-
prattiki tajba tad-distribuzzjoni permezz 
tad-database Komunitarja, kif imsemmi 
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tad-distribuzzjoni. fl-Artikolu 111(6).
Fejn il-prodott huwa miksub mill-
manifattur jew l-importatur, dawk li 
għandhom l-awtorizzazzjoni tad-
distribuzzjoni bl-ingrossa għandhom 
jivverifikaw li l-manifattur jew l-
importatur għandu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura;'

Fejn il-prodott huwa miksub mill-
manifattur jew l-importatur, dawk li 
għandhom l-awtorizzazzjoni tad-
distribuzzjoni bl-ingrossa għandhom 
jivverifikaw li l-manifattur jew l-
importatur għandu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura permezz tad-database 
Komunitarja, kif imsemmi fl-Artikolu 
111(6).
Meta prodotti jinkisbu permezz tal-
kummerċ jew is-senserija, id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tad-distribuzzjoni bl-
ingrossa, tal-kummerċ jew tas-senserija 
jridu jivverifikaw li l-persuni jew l-
entitajiet involuti jkollhom l-
awtorizzazzjonijiet meħtieġa permezz tad-
database Komunitarja, kif imsemmi fl-
Artikolu 111(6);'

Or. en

Justification

All actors must be equally responsible and fulfil at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

Emenda 324
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – subparagrafu 1 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'Għall-fini tal-punt (b), fil-każ fejn il-
prodott ġie miksub minn distributur bl-
ingrossa ieħor, dawk li għandhom l-

'Għall-fini tal-punt (b), fil-każ fejn il-
prodott ġie miksub minn distributur bl-
ingrossa ieħor, dawk li għandhom l-
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awtorizzazzjoni tad-distribuzzjoni bl-
ingrossa għandhom jivverifikaw huma 
stess jew permezz ta' xi korp akkreditat 
għal dan l-għan mill-awtorità kompetenti 
ta' xi Stat Membru li d-distributur bl-
ingrossa huwa konformi mal-prattiċi tajba 
tad-distribuzzjoni.

awtorizzazzjoni tad-distribuzzjoni bl-
ingrossa għandhom jivverifikaw li d-
distributur bl-ingrossa huwa konformi mal-
prattiki tajba tad-distribuzzjoni, u 
għandhom jivverifikaw ukoll li jkun 
distributur bl-ingrossa awtorizzat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-verifika li maħżen ieħor jew korp ieħor akkreditat mill-awtoritajiet tas-saħħa jkun konformi 
mal-prattiki tajba tad-distribuzzjoni ma tistax tkun iġġustifikata, billi l-imħażen tad-
distribuzzjoni diġà huma spezzjonati u awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri.

Emenda 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – subparagrafu 1 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-prodott huwa miksub mill-
manifattur jew l-importatur, dawk li 
għandhom l-awtorizzazzjoni tad-
distribuzzjoni bl-ingrossa għandhom 
jivverifikaw li l-manifattur jew l-
importatur għandu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura;'

Fejn il-prodott huwa miksub permezz tal-
kummerċ jew is-senserija, dawk li 
għandhom l-awtorizzazzjoni tad-
distribuzzjoni bl-ingrossa, tal-kummerċ 
jew tas-senserija għandhom jivverifikaw li
l-persuni jew l-entitajiet involuti jkollhom 
l-awtorizzazzjonijiet meħtieġa permezz 
tad-database Komunitarja, kif imsemmi 
fl-Artikolu 111(6);'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-parteċipanti kollha fil-katina tal-provvista jkollhom liċenzja, kull 
parteċipant fil-katina tal-provvista għandu jivverifika l-konformità tas-sħab tiegħu fil-katina 
tal-provvista permezz tad-database ċentrali stabbilita u aġġornata mill-Aġenzija (EMA).
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Emenda 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Artikolu 84 hu ssostitwit b’li ġej:
‘Artikolu 84

Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
linji gwida dwar prattika tajba ta' 
distribuzzjoni, ta' kummerċ u ta' 
senserija għall-prodotti mediċinali. Għal 
dan il-għan, hija għandha tikkonsulta 
lill-Kumitat tal-Prodotti Mediċinali 
Proprjetarji u l-Kumitat Farmaċewtiku 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
75/320/KEE1.
1ĠU L 147, 9.6.1975, p. 23.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment il-manifatturi jridu jikkonformaw ma' linji gwida dwar il-Prattiki Tajba ta' 
Manifattura (GMP) u d-distributuri bl-ingrossa jridu jikkonformaw ma' linji gwida dwar il-
Prattiki Tajba ta' Distribuzzjoni (GDP). Madankollu, attwalment il-kummerċjanti u n-
negozjanti ma jridu jikkonformaw mal-ebda prattika ekwivalenti marbuta mal-attività 
speċifika tagħhom, jiġifieri l-kummerċ jew is-senserija ta' prodotti mediċinali. Għalhekk, 
għandhom ikunu stabbiliti linji gwida dwar prattika tajba ta' kummerċ u linji gwida dwar 
prattika tajba ta' senserija.

Emenda 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 84
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Artikolu 84 hu ssostitwit b’li ġej:
‘Artikolu 84

Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
linji gwida dwar prattika tajba ta' 
distribuzzjoni, ta' kummerċ u ta' 
senserija għall-prodotti mediċinali. Għal 
dan il-għan, hija għandha tikkonsulta 
lill-Kumitat tal-Prodotti Mediċinali 
Proprjetarji u l-Kumitat Farmaċewtiku 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
75/320/KEE1.
1ĠU L 147, 9.6.1975, p. 23.’

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment il-manifatturi jridu jikkonformaw ma' linji gwida dwar il-Prattiki Tajba ta' 
Manifattura (GMP) u d-distributuri bl-ingrossa jridu jikkonformaw ma' linji gwida dwar il-
Prattiki Tajba ta' Distribuzzjoni (GDP). Madankollu, attwalment il-kummerċjanti u n-
negozjanti ma jridu jikkonformaw mal-ebda prattika ekwivalenti marbuta mal-attività 
speċifika tagħhom. Dan joħloq lakuna perikoluża fil-katina tad-distribuzzjoni. Għalhekk, 
għandhom ikunu stabbiliti wkoll linji gwida dwar prattika tajba ta' kummerċ u linji gwida 
dwar prattika tajba ta' senserija.

Emenda 328
Mario Pirillo

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 84 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Jiddaħħal l-Artikolu 84a li ġej:
'Artikolu 84a

Il-Kummissjoni għandha tippubblika linji 
gwida dwar prattiki tajba ta' manifattura 
speċifiċi għall-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi u prattiki tajba ta' manifattura 
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speċifiċi għall-eċċipjenti. Għal dan il-
għan, għandha tikkonsulta lill-Kumitat 
tal-Prodotti Mediċinali Proprjetarji 
stabbilit bid-Direttiva tal-Kunsill 
75/319/KEE u l-Kumitat Farmaċewtiku 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
75/320/KEE, filwaqt li jitqiesu s-sistemi 
ekwivalenti ta' GMP fis-seħħ bħall-
HACCP u l-ISO9001/ISO22000 u r-regoli 
mhux obbligatorji bħall-EFfCI GMP u l-
IPEC PQG għall-eċċipjenti farmaċewtiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm l-eċċipjenti kif ukoll l-API għandhom ikunu soġġetti għal prattiki rilevanti tajba ta' 
manifattura żviluppati fil-livell Ewropew. Il-Kummissjoni mitluba tiżvilupa GMPs speċifiċi 
għall-API u GMPs speċifiċi għall-eċċipjenti. Rigward l-eċċipjenti, il-Kummissjoni għandha 
tqis fil-GMPs is-sistemi ekwivalenti fis-seħħ, skont ir-Regolament KE dwar l-HACCP (Analiżi 
tal-Perikli u tal-Punti Kritiċi ta' Kontroll), bħall-Gwidi GMP għall-ingredjenti kożmetiċi 
(2005) tal-EFfCI (Federazzjoni Ewropea għall-Ingredjenti Kożmetiċi). Dawn ir-regoli jistgħu 
jintużaw ukoll fl-industrija farmaċewtika.

Emenda 329
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 85a
L-Istati Membri, b'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati, għandha tiżviluppa 
strateġija ta' informazzjoni rigward l-
affidabilità tal-fornituri tal-prodotti 
mediċinali. Din l-istrateġija għandha tqis 
id-diversi liġijiet nazzjonali li jirregolaw 
il-forniment ta' prodotti mediċinali u r-
riskji marbuta ma' ċerti metodi ta' 
forniment ta' prodotti mediċinali, bħal 
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mezzi illegali fuq l-internet.'

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-internet huwa l-għajn ewlieni ta' prodotti mediċinali ffalsifikati. Iċ-ċittadini għandhom 
ikunu skoraġġuti ferm milli jixtru prodotti mediċinali minn mezzi ta' distribuzzjoni illegali.
Għalhekk ikun xieraq li jiġu organizzati kampanji edukattivi dwar is-suġġett, kemm f'livell 
nazzjonali kif ukoll f'dak Ewropew.

Emenda 330
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Titolu VII a (ġdid) – Artikolu 85 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) It-Titolu VIIa u l-Artikolu 85c li 
ġejjin jiddaħħlu wara l-Artikolu 85b:

'TITOLU VIIa
BEJGĦ FUQ L-INTERNET

Artikolu 85c
1. L-ispiżeriji fuq l-internet, fl-Istati 
Membri fejn jitħallew joperaw, għandu 
jkollhom awtorizzazzjoni speċjali mill-
awtorità kompetenti.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta logo 
tal-UE għall-paġna ta' quddiem tas-siti ta' 
spiżeriji fuq l-internet, li jgħin lill-
pubbliku jagħraf jekk website li tkun qed 
toffri prodotti mediċinali għall-bejgħ 
hijiex marbuta ma' spiżerija awtorizzata.
Il-logo għandu jkun konness ma' sit 
ċentrali f'livell tal-Istati Membri, li 
għandu jkun stabbilit mill-Istat Membru, 
li jippermetti lill-viżitatur jivverifika l-
awtentiċità tal-logo u li jipprovdi 
informazzjoni ġenerali dwar ir-riskji 
marbuta max-xiri ta' prodotti mediċinali 
mill-internet.
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3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li s-siti kollha 
tal-ispiżeriji awtorizzati fuq l-internet 
marbuta ma' spiżeriji fit-territorju 
tagħhom juru l-logo Komunitarju 
msemmi fil-paragrafu 1 u sabiex siti ta' 
spiżeriji mhux awtorizzati fuq l-internet 
ma jkunux jistgħu jużaw il-logo u ma 
jkunux jistgħu jillinkjaw ħall-website 
ċentrali msemmija fil-paragrafu 1.
4. Biex timplimenta l-paragrafi 2 u 3, il-
Kummissjoni, permezz ta' atti ddelegati 
skont l-Artikolu 121a u skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 121b u 121c, 
għandha tadotta direttiva, li tistabbilixxi:  
- ir-rekwiżiti minimi li jwaqqfu d-dħul ta' 
mediċini ffalsifikati fil-katina tal-
provvista u li għandhom ikunu applikati 
mill-Istati Membri jekk jawtorizzaw 
spiżeriji fuq l-internet bħal dawn.
Rekwiżiti bħal dawn għandhom 
jipprevjenu wkoll ir-rimborż ta' prodotti 
mediċinali minn sorsi fuq l-internet mhux 
awtorizzati,
- il-mudell tal-logo Komunitarju,
- it-tip ta' informazzjoni ġenerali minima 
dwar ir-riskji marbuta max-xiri ta' 
prodotti mediċinali mill-internet u
- proċeduri speċifiċi ta' kontroll għall-
awtorizzazzjoni ta' spiżeriji fuq l-internet.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-internet huwa l-akbar punt ta' dħul ta' prodotti mediċinali ffalsifikati fl-UE u għalhekk 
għandu jkun inkluż f'din id-Direttiva.
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Emenda 331
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Titolu VII a (ġdid) – Artikolu 85 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) It-Titolu VIIa u l-Artikolu 85c li 
ġejjin jiddaħħlu wara l-Artikolu 85b:

'TITOLU VII a
BEJGĦ FUQ L-INTERNET

Artikolu 85c
1. Il-Kummissjoni għandha tadotta logo 
tal-UE għall-paġna ta' quddiem tal-
websites tal-ispiżeriji leġittimi kollha li 
jbigħu bil-posta, li jassigura lill-pubbliku 
ġenerali li l-website rispettiva li tkun qed 
toffri li tbigħ prodotti mediċinali tkun 
konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE u tkun 
marbuta ma' spiżerija rreġistrata.
Il-logo għandu jkun marbut ma' website 
ċentrali fil-livell tal-Istat Membru, li 
għandha tkun stabbilita minn dak l-Istat 
Membru, li tippermetti lill-viżitatur 
jivverifika l-awtentiċità tal-logo u li 
tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-
legalità tal-ispiżerija rispettiva li tbigħ bil-
posta, punti ta' kuntatt għal aktar 
informazzjoni u lmenti, kif ukoll pariri 
ulterjuri dwar l-identifikazzjoni ta' 
spiżerija leġittima li tbigħ bil-posta, eż. 
billi jkun identifikat l-ispiżjar kap.
Spiżeriji leġittimi li jbigħu bil-posta li 
huma bbażati legalment fl-Unjoni u li 
joperaw fis-suq intern iridu jkunu 
elenkati f'database Ewropea li magħha 
għandha tkun marbuta l-website ċentrali 
fil-livell tal-Istat Membru.
Dawk il-miżuri għandhom ikunu adottati 
mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 121a u 
għandhom ikunu soġġetti għall-
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kundizzjonijiet tal-Artikoli 121b u 121c.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa, inklużi miżuri punittivi, 
biex jiżguraw li l-ispiżeriji leġittimi kollha 
li jbigħu bil-posta fit-territorju tagħhom 
juru l-logo tal-UE msemmi fil-paragrafu 
1 u sabiex websites illegali ma jkunux 
jistgħu jużaw il-logo u ma jkunux jistgħu 
jillinkjaw għall-website ċentrali msemmija 
fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa vitali li l-websites marbuta mal-logo Komunitarju jinfurmaw lill-viżitaturi kif 
jivverifikaw il-leġittimità tal-ispiżeriji li jbigħu bil-posta. Għandha tkun ipprovduta database 
dettaljata u kostantement aġġornata f'livell Ewropew. It-terminu "miżuri xierqa" kif użat fl-
Abbozz tar-rapport ENVI fl-Artikolu 85c, paragrafu 2 li ġie propost huwa legalment dgħajjef 
u jeħtieġ li jkun elaborat. Miżuri punittivi ħorox li jinvolvu multi u sentenzi ta' ħabs iridu 
jissemmew fid-Direttiva. Il-paragrafu għandu jkun estiż biex jelabora dwarhom.

Emenda 332
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Titolu VII a (ġdid) – Artikolu 85 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a) It-Titolu VIIa u l-Artikolu 85c li 
ġejjin jiddaħħlu wara l-Artikolu 85b:

'TITOLU VIIa
BEJGĦ FUQ L-INTERNET

Artikolu 85c
1. Il-Kummissjoni, permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 121a u skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 121b u 121c, 
għandha tadotta logo tal-UE għall-paġna 
ta' quddiem ta' siti ta' spiżeriji fuq l-
internet, li jgħin lill-pubbliku jagħraf jekk 
website li toffri li tbigħ prodotti mediċinali 
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tkunx marbuta ma' spiżerija reġistrata. Il-
logo għandu jkun konness ma' sit ċentrali 
f'livell tal-Istati Membri, li għandu jkun 
stabbilit mill-Istat Membru, li jippermetti 
lill-viżitatur jivverifika l-awtentiċità tal-
logo u li jipprovdi informazzjoni ġenerali 
dwar ir-riskji marbuta max-xiri ta' 
prodotti mediċinali mill-internet.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li s-siti kollha 
tal-ispiżeriji rreġistrati fuq l-internet 
marbuta ma' spiżeriji fit-territorju 
tagħhom juru l-logo tal-UE msemmi fil-
paragrafu 1 u sabiex siti ta' spiżeriji mhux 
irreġistrati fuq l-internet ma jkunux 
jistgħu jużaw il-logo u ma jkunux jistgħu 
jillinkjaw għall-website ċentrali msemmija 
fil-paragrafu 1.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-Emenda 39 tal-abbozz ta' rapport. L-internet huwa l-akbar punt ta' dħul ta' 
prodotti mediċinali ffalsifikati fl-UE u għalhekk għandu jkun inkluż f'din id-Direttiva.

Emenda 333
Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Titolu VII a (ġdid) – Artikolu 85 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) It-Titolu VIIa u l-Artikolu 85c li 
ġejjin jiddaħħlu wara l-Artikolu 85b:

'TITOLU VIIa
BEJGĦ FUQ L-INTERNET

Artikolu 85c
1. Il-Kummissjoni għandha tadotta logo 
Komunitarju għall-paġna ta' quddiem tas-
siti ta' spiżeriji fuq l-internet, li jgħin lill-
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pubbliku jagħraf jekk website li tkun qed 
toffri prodotti mediċinali għall-bejgħ 
hijiex marbuta ma' spiżerija reġistrata. Il-
logo għandu jkun reżistenti għat-tbagħbis 
u għandu jinkorpora karatteristiki li ma 
jħallux li jkun ikkupjat u għandu jkun 
konness ukoll ma' website ċentrali sikura 
fil-livell ta' kull Stat Membru, li għandha 
tkun stabbilita mill-Istat Membru, li 
tippermetti lill-viżitatur jivverifika l-
awtentiċità tal-logo u li tipprovdi 
informazzjoni ġenerali dwar ir-riskji 
marbuta max-xiri ta' prodotti mediċinali 
mill-internet.
Dawk il-miżuri għandhom ikunu adottati 
mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 121a u 
għandhom ikunu soġġetti għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 121b u 121c.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li s-siti kollha 
tal-ispiżeriji rreġistrati fuq l-internet 
marbuta ma' spiżeriji fit-territorju 
tagħhom juru l-logo Komunitarju 
msemmi fil-paragrafu 1 u sabiex siti ta' 
spiżeriji mhux irreġistrati fuq l-internet
ma jkunux jistgħu jużaw il-logo u ma 
jkunux jistgħu jillinkjaw għall-website 
ċentrali msemmija fil-paragrafu 1.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-internet huwa l-akbar punt ta' dħul ta' prodotti mediċinali ffalsifikati fl-UE u l-karatteristiki 
ta' sikurezza fuq websites farmaċewtiċi awtorizzati għandhom għalhekk ikunu sikuri u 
jinkludu logo reżistenti għat-tbagħbis li ma jkunx jista' jiġi kkupjat.

Emenda 334
Oreste Rossi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Titolu VII a (ġdid) – Artikolu 85 c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a. It-Titolu VIIa u l-Artikolu 85c li 
ġejjin jiddaħħlu wara l-Artikolu 85b:

"TITOLU VIIa
BEJGĦ FUQ L-INTERNET

Artikolu 85c
1. Il-bejgħ fuq l-internet tal-mediċini u l-
prodotti mediċinali kollha għandu jkun 
ipprojbit, bla ħsara għal kull regolament 
nazzjonali li jippermettih u li jkun fis-
seħħ fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.
2. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
li jżidu l-għarfien fost il-pubbliku ġenerali 
dwar ir-riskji għas-saħħa marbuta max-
xiri ta' prodotti mediċinali mill-internet.
Il-Kummissjoni għandha tadotta dawn il-
miżuri permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikoli minn 121a sa 121c.
3. L-Istati Membri li jippermettu l-bejgħ 
fuq l-internet fid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva għandhom jiżguraw li 
jkunu mmonitorjati kontinwament minn 
korp inkarigat, u għandhom jieħdu 
azzjoni legali fil-każ ta' nuqqas ta' 
konformità ma' din id-Direttiva.

Or. it

Emenda 335
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Jiddaħħal l-Artikolu 85d li ġej:
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'Artikolu 85d
1. Il-Kummissjoni, b'kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tadotta miżuri 
biex jiżdied l-għarfien fost il-pubbliku 
ġenerali li x-xiri ta' prodotti mediċinali 
minn spiżeriji leġittimi li jbigħu bil-posta 
huwa sikur tal-anqas daqs kemm huwa 
sikur ix-xiri minn spiżeriji industrijali, 
komunitarji jew tal-isptar. Madankollu, 
meta spiżeriji li jbigħu bil-posta diġà 
jeżistu jew huma ppjanati, dawk il-
kampanji ta' għarfien pubbliku 
għandhom jittrattaw ukoll ir-riskji għas-
saħħa marbuta max-xiri ta' prodotti 
mediċinali minn siti illegali li għandhom 
jinkludu:
- in-nuqqas ta' pariri minn professjonisti 
tas-saħħa kkwalifikati;
- in-nuqqas ta' garanzija għas-sikurezza u 
l-kwalità tal-mediċini mibjugħa.
Il-kampanji ta' għarfien pubbliku 
għalhekk iridu jenfasizzaw il-karatteristiki 
ta' sikurezza li ġejjin:
- listi faċilment aċċessibbli ta' spiżeriji 
leġittimi li jbigħu bil-posta;
- pariri ta' sigurtà addizzjonali dwar kif 
tkun ivverifikata l-awtentiċità tal-
websites;
- l-użu tal-logo tal-UE bħala ċertifikat 
uffiċjali għal spiżeriji leġittimi li jbigħu 
bil-posta;
- pariri ta' sigurtà murija b'mod ċar fuq 
websites ta' magni tat-tiftix fil-każ ta' 
tiftixa għal prodotti mediċinali fuq l-
internet.
Dawk il-kampanji ta' għarfien pubbliku 
għandhom ikunu bbilanċjati fid-
deskrizzjoni tar-riskji u l-benefiċċji tax-
xiri tal-mediċini online. Spiżeriji li jbigħu 
bil-posta għandhom jitħarsu minn 
kampanji ta' għarfien pubbliku li 
deliberatament jew mhux intenzjonalment 
ipinġuhom bħala mhux sikuri jew ta'
kwalità baxxa.
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Dawk il-miżuri għandhom ikunu adottati 
mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 121a u 
għandhom ikunu soġġetti għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 121b u 121c.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kampanji ta' għarfien pubbliku huma kruċjali biex il-konsumaturi Ewropej ikunu mgħarrfa 
dwar ir-riskji tax-xiri ta' prodotti mediċinali minn spiżeriji illeġittimi li jbigħu bil-posta. Billi 
l-ispiżeriji leġittimi joħolqu theddida għal spiżeriji eżistenti, huma soġġetti regolarment għal 
kampanji ta' biża', bl-iskuża li jkunu kampanji ta' għarfien pubbliku. Dan iwassal biex in-nies 
jemmnu li l-ispiżeriji online kollha huma perikolużi. Għandhom jitħarsu minn kampanji foloz.

Emenda 336
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Jiddaħħal l-Artikolu 85d li ġej:
'Artikolu 85d

1. Il-Kummissjoni, permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 121a u skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 121b u 121c, 
għandha tadotta miżuri biex jiżdied l-
għarfien fost il-pubbliku ġenerali dwar ir-
riskji marbuta max-xiri ta' prodotti 
mediċinali mill-internet, li jistgħu 
jinkludu:
- twissijiet fin-naħa ta' fuq tal-paġna tal-
internet f'magni tat-tiftix f'każ ta' tiftixa 
għal prodotti mediċinali fl-internet;
- kampanji ta' informazzjoni ġenerali, 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri;
- listi faċilment aċċessibbli ta' spiżeriji 
elettroniċi akkreditati'
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-Emenda 40 tal-abbozz ta' rapport. Huwa importanti li jiżdied l-għarfien tal-
pubbliku dwar il-perikli tal-mediċini ffalsifikati.

Emenda 337
Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Jiddaħħal l-Artikolu 85d li ġej:
'Artikolu 85d

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
li jżidu l-għarfien fost il-pubbliku ġenerali 
dwar ir-riskji marbuta max-xiri ta' 
prodotti mediċinali mill-internet, li jistgħu 
jinkludu:
- kampanji ta' informazzjoni ġenerali, 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri;

- listi faċilment aċċessibbli ta' spiżeriji 
elettroniċi akkreditati.

Dawk il-miżuri għandhom ikunu adottati 
mill-Kummissjoni permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 121a u 
għandhom ikunu soġġetti għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 121b u 121c.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar il-perikli tal-mediċini ffalsifikati.
Madankollu, il-proposta biex jiġu inklużi twissijiet fin-naħa ta' fuq tal-paġna tal-internet 
f'magni tat-tiftix f'każ ta' tiftixa għal prodotti mediċinali fl-internet mhijiex prattika u ma 
tistax tirnexxi. Il-karatteristiki ta' sigurtà l-oħra inklużi f'din l-emenda huma biżżejjed biex 
jiżdied l-għarfien pubbliku dwar il-mediċini ffalsifikati fl-UE.



PE439.860v01-00 38/66 AM\808656MT.doc

MT

Emenda 338
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 c (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14c) Jiddaħħal l-Artikolu 85e li ġej:
'Artikolu 85e

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ispiżeriji leġittimi kollha li jbigħu bil-
posta li joperaw fis-suq intern 
jikkonformaw ma' standards u linji gwida 
professjonali għas-servizzi tal-ispiżeriji 
fuq l-internet, inkluż kodiċi ta' etika 
speċifiku. L-ispiżeriji kollha li jbigħu bil-
posta huma obbligati li juru b'mod ċar il-
kodiċi ta' kondotta fil-websites tagħhom u 
juru d-dettalji ta' kif wieħed jista' jressaq 
ilment.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
internet ikun immonitorjat kontinwament 
minn korp inkarigat fir-rigward tal-bejgħ 
ta' prodotti mediċinali u għandhom jieħdu 
passi legali, inklużi miżuri punittivi, f'każ 
ta' nuqqas ta' konformità ma' din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EAMSP għandha toħloq kodiċi ta' etika, wara li diġà stabbiliet sett ta' standards imsejsa 
fuq dawk tar-Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Sa mill-2003 huma l-istandard 
nazzjonali fil-Ġermanja (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Korpi ta' monitoraġġ inkarigati 
għandhom jikkomunikaw ma' fornituri ta' servizzi tal-internet biex ma jippermettux websites 
illeġittimi. Miżuri punittivi ħorox li jinvolvu multi u sentenzi ta' ħabs iridu jissemmew fid-
Direttiva. Il-paragrafu għandu jkun estiż biex jelabora dwarhom.
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Emenda 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 d (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85 f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14d) Jiddaħħal l-Artikolu 85f li ġej:
'Artikolu 85f

Xejn f’din id-Direttiva m’għandu 
jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri li 
jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-bejgħ ta’ 
mediċini li jinbiegħu biss b’riċetta tat-
tabib permezz tal-internet.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diversi Stati Membri attwalment jirrestrinġu l-bejgħ fuq l-internet ta' mediċini li jinbiegħu 
biss b'riċetta. Restrizzjonijiet bħal dawn għandhom jitħallew jibqgħu fis-seħħ.

Emenda 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 e (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 88a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14e) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
'Artikolu 88aa

L-Istati Membri, f'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u wara konsultazzjoni mar-
rappreżentanti tal-partijiet interessati, 
għandhom jiżviluppaw strateġija ta' 
informazzjoni rigward is-sikurezza tal-
kunsinni ta' prodotti mediċinali. L-
istrateġija għandha tqis id-
dispożizzjonijiet legali nazzjonali 



PE439.860v01-00 40/66 AM\808656MT.doc

MT

differenti dwar il-forniment ta' prodotti 
mediċinali u r-riskji assoċjati ma' ċerti 
tipi ta' forniment ta' prodotti mediċinali u 
ma' negozju illegali fuq l-internet.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-internet huwa l-għajn ewlieni ta' prodotti mediċinali illegali. Għandu jingħata parir liċ-
ċittadini biex ma jordnawx prodotti mediċinali minn kanali illegali. Partikolarment, miżuri ta' 
informazzjoni pubblika għandhom ikunu promossi fl-Istati Membri u fl-Ewropa kollha.

Emenda 341
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 e (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 88a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14e) Jiddaħħal l-Artikolu 88a a li ġej:
'Artikolu 88aa

L-Istati Membri, bil-kollaborazzjoni tal-
Kummissjoni u wara konsultazzjonijiet 
mal-partijiet interessati, għandhom 
jiżviluppaw strateġija ta' informazzjoni 
rigward l-affidabilità ta' fornituri ta' 
prodotti mediċinali.  L-istrateġija 
għandha tqis il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
differenti li tirregola l-forniment ta' 
prodotti mediċinali kif ukoll ir-riskji ta' 
ċerti metodi ta' forniment tal-mediċini, 
bħal permezz ta' kummerċjanti illegali fuq 
l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-internet huwa l-għajn ewlieni ta' mediċini ffalsifikati. Iċ-ċittadini għandhom ikunu 
skuraġġuti milli jordnaw il-mediċini minn kanali illegali. Għalhekk kampanji ta' 
senisibilizzazzjoni f'dan ir-rigward għandhom isiru f'livell tal-Istati Membri u f'livell tal-UE.
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Emenda 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-paragrafu 1 hu ssostitwit b'li ġej:

'1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru konċernat, bil-koordinazzjoni 
tal-Aġenzija, għandhom jassiguraw, 
permezz ta' spezzjonijiet ripetuti, u meta 
meħtieġ spezzjonijiet għal għarrieda, li l-
ħtiġiet legali li jirregolaw il-prodotti 
mediċinali jkunu qed jiġu mħarsa, u 
għandhom, meta xieraq, jinkarigaw lil 
laboratorju uffiċjali li jittestja l-prodotti 
mediċinali, jew lil laboratorju ieħor għal 
dan il-għan, biex iwettaq testijiet fuq 
kampjuni. Dawk l-ispezzjonijiet 
għandhom jitwettqu minn uffiċjali li 
jirrappreżentaw l-awtorità kompetenti li 
għandu jkollhom is-setgħa li:
(a) jispezzjonaw l-istabbilimenti li 
jimmanifatturaw jew dawk kummerċjali 
ta' manifatturi u kull laboratorju 
inkarigat mid-detentur ta' 
awtorizzazzjoni għall-manifattura bil-
kompitu li jwettaq verifiki skont l-
Artikolu 20;
(b) jieħdu kampjuni;
(ċ) jeżaminaw kull dokument li għandu 
x'jaqsam mal-għan tal-ispezzjoni, bla 
ħsara għad-disposizzjonijiet fis-seħħ fl-
Istati Membri fil-21ta' Mejju 1975, u li 
jqiegħed restrizzjonijiet fuq dawn is-
setgħat fir-rigward tad-deskrizzjoni tal-
metodu tal-preparazzjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huma essenzjali t-tisħiħ u l-
ġeneralizzazzjoni tas-sistema tal-ispezzjonijiet.

Emenda 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fl-Artikolu 111(1), is-subparagrafu 2 
hu ssostitwit b’li ġej:
'2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu spezzjonijiet ripetuti, u meta 
meħtieġ għal għarrieda, tal-istabbilimenti
tal-produtturi, id-distributuri jew l-
importaturi tal-ingredjenti attivi użati 
bħala materjali tal-bidu, tal-
istabbilimenti ta' detenturi ta' 
awtorizzazzjoni tal-manifattura, tal-
istabbiliment tal-kummerċjanti u s-
sensara tal-prodotti mediċinali jew tal-
istabbilimenti tal-produtturi, l-importaturi 
u d-distributuri tal-eċċipjenti kull meta 
jkun hemm raġunijiet sodi biex 
jissuspettaw, abbażi ta' informazzjoni 
disponibbli għall-awtoritajiet jew ta' 
każijiet preċedenti non-konformità mal-
obbligi legali jew il-linji gwida.
Spezzjonijiet bħal dawn jistgħu wkoll 
jitwettqu fuq it-talba ta' Stat Membru, 
il-Kummissjoni jew l-Aġenzija.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huma essenzjali t-tisħiħ u l-
ġeneralizzazzjoni tas-sistema tal-ispezzjonijiet.
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Emenda 344
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Artikolu 111(1), subparagrafu 2, 
hu ssostitwit b'li ġej:
L-awtorità kompetenti għandha wkoll 
twettaq spezzjonijiet għal għarrieda tal-
istabbilimenti tal-manifatturi, id-
distributuri jew l-importaturi tas-sustanzi 
attivi użati bħala materjali tal-bidu, jew 
tal-istabbilimenti ta' detenturi ta' 
awtorizzazzjoni għall-marketing u tal-
istabbilimenti tal-manifatturi, jew l-
importaturi jew id-distributuri tal-
eċċipjenti, kull meta jkollha għaliex 
taħseb li jkun hemm raġunijiet biex 
tissuspetta non-konformità mal-prinċipji 
u l-linji gwida ta' prattika tajba ta' 
manifattura kif imsemmija fl-Artikolu 
47. Dawn l-ispezzjonijiet jistgħu wkoll 
jitwettqu fuq it-talba ta' Stat Membru, 
il-Kummissjoni jew l-Aġenzija.
The competent authority shall also 
carry out unannounced inspections 
at the premises of manufacturers of 
active substances used as starting 
materials and of excipients based in 
third countries.L-awtorità kompetenti 
għandha twettaq ukoll spezzjonijiet għal 
għarrieda tal-istabbilimenti tal-
manifatturi ta' sustanzi attivi użati bħala 
materjali tal-bidu u ta' eċċipjenti li jkunu 
bbażati f'pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tissostitwixxi l-Emenda 42 tal-abbozz tar-rapport. Il-ġbir tar-riżorsi mis-27 Stat Membru kif 
ukoll mill-Istati Uniti, il-Kanada u l-Isvizzera bil-koordinazzjoni tal-EMA jippermetti l-
ispezzjoni ta' kull manifattur tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi li jinsab barra l-Komunità u 
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għalhekk tkun miġġielda b'mod effettiv il-falsifikazzjoni tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi.

Emenda 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fl-Artikolu 11(1), is-subparagrafu 2 
hu ssostitwit b’li ġej:
L-awtorità kompetenti għandha wkoll 
twettaq spezzjonijiet ta' rutina jew għal 
għarrieda tal-istabbilimenti tal-
manifatturi, id-distributuri jew l-
importaturi tas-sustanzi attivi użati bħala 
materjali tal-bidu, jew tal-istabbilimenti 
ta' detenturi ta' awtorizzazzjoni għall-
marketing u tal-istabbilimenti tal-
manifatturi jew l-importaturi jew id-
distributuri tal-eċċipjenti, kull meta 
jkollha għaliex taħseb li jkun hemm 
raġunijiet biex tissuspetta non-
konformità mal-prinċipji u l-linji gwida 
ta' prattika tajba ta' manifattura kif 
imsemmija fl-Artikolu 47. Dawn l-
ispezzjonijiet għandhom ukoll jitwettqu 
jekk mitluba minn Stat Membru, il-
Kummissjoni jew l-Aġenzija.
L-awtorità kompetenti għandha twettaq 
ukoll spezzjonijiet għal għarrieda tal-
istabbilimenti tal-manifatturi ta' sustanzi 
attivi użati bħala materjali tal-bidu u ta' 
eċċipjenti li jkunu bbażati f'pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika żgħira tal-Emenda 2 mir-Rapporteur. L-ispezzjonijiet għandhom ikunu mandatorji 
jekk jintalbu minn Stat Membru, il-Kummissjoni jew l-Aġenzija.
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Emenda 346
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) It-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 
hu ssostitwit b’li ġej:
L-awtorità kompetenti għandu jkollha 
sistema superviżorja responsabbli minn:
- spezzjonijiet regolari fl-Unjoni tal-
istabbilimenti tal-manifatturi u l-
importaturi ta' sustanzi attivi użati bħala 
materjali tal-bidu, u
- is-segwitu effikaċi ta' spezzjonijiet bħal 
dawn.
L-awtorità kompetenti għandha tkun tista' 
tispezzjona l-istabbilimenti tal-manifatturi 
jew l-importaturi tal-eċċipjenti kell meta 
tqis li jkun hemm raġunijiet biex 
tissuspetta nonkonformità mal-liġi jew il-
linji gwida dwar il-prattika tajba ta' 
manifattura msemmija fl-Artikolu 47.
Spezzjonijiet jistgħu jitwettqu wkoll fl-
istabbilimenti tad-detenturi ta' 
awtorizzazzjoni għall-marketing, tad-
distributuri u tas-sensara fil-kummerċ tal-
prodotti mediċinali.
Spezzjonijiet fil-Komunità u f'pajjiżi li 
mhumiex membri tal-UE jistgħu jintalbu 
minn Stat Membru, mill-Kummisjsoni jew 
mill-Aġenzija.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-iskop ta' din l-emenda huwa li jissaħħu l-kontrolli fuq dawk il-korpi kollha li l-ħidma 
tagħhom taffettwa l-kwalità tal-prodotti mediċinali, iżda b'mod li jkun kompatibbli mar-
riżorsi disponibbli.
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Emenda 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara kull ispezzjoni kif imsemmi 
f'paragrafu 1, l-awtorità kompetenti 
għandha tirrapporta jekk il-manifattur, l-
importatur jew id-distributur bl-ingrossa 
huwiex konformi mal-prinċipji u l-linji 
gwida ta' prattika tajba tal-manifattura u
prattika tajba ta' distribuzzjoni li għalihom 
saret referenza fl-Artikoli 47 u 84 jew jekk 
dak li għandu l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq huwiex konformi mar-
rekwiżiti stipulati f'Titlu IX.

3. Wara kull spezzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1, l-awtorità kompetenti 
għandha tirrapporta jekk il-manifattur, l-
importatur, id-distributur bl-ingrossa, il-
kummerċjant jew is-sensar huwiex 
konformi mal-prinċipji u l-linji gwida ta' 
prattika tajba tal-manifattura, prattika tajba 
ta' distribuzzjoni, prattika tajba ta' 
kummerċ, jew prattika tajba ta' senserija
li għalihom saret referenza fl-Artikoli 47 u 
84 jew jekk dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
huwiex konformi mar-rekwiżiti stipulati 
fit-Titolu IX.

L-awtorità kompetenti li tmexxi l-
ispezzjoni għandha tikkomunika l-kontenut 
ta' dawk ir-rapporti lill-manifattur, lill-
importatur, lil dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, jew 
lid-distributur bl-ingrossa li jkun għadda 
mill-ispezzjoni.

L-awtorità kompetenti li tmexxi l-
ispezzjoni għandha tikkomunika l-kontenut 
ta' dawk ir-rapporti lill-manifattur, lill-
importatur, lil dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, lid-
distributur bl-ingrossa, lid-detentur ta' 
awtorizzazzjoni ta' kummerċ jew lid-
detentur ta' awtorizzazzjoni ta' senserija li 
jkun għadda mill-ispezzjoni.

Qabel tadotta r-rapport, l-awtorità
kompetenti għandha tagħti lill-manifattur, 
l-importatur, lil dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, jew 
lid-distributur bl-ingrossa kkonċernat l-
opportunità li jwasslu l-kummenti 
tagħhom.

Qabel tadotta r-rapport, l-awtorità 
kompetenti għandha tagħti lill-manifattur, 
l-importatur, lil dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, jew 
lid-distributur bl-ingrossa, lill-
kummerċjant jew lis-sensar ikkonċernat l-
opportunità li jwasslu l-kummenti 
tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Attwalment il-manifatturi jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Manifattura (GMP), id-
distributuri bl-ingrossa jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Distribuzzjoni (GDP), iżda 
l-kummerċjanti u s-sensara ma jridu jikkonformaw mal-ebda prattika tajba ekwivalenti.
Għalhekk, biex tkun ittrattata aktar "il-ħolqa l-aktar dgħajfa" fil-katina tad-distribuzzjoni, 
huwa importanti li l-kummerċjanti u s-sensara jikkonformaw ma' linji gwida bħall-"Prattiki 
Tajba ta' Kummerċ" (GTP) u l-"Prattiki Tajba ta' Senserija" (GBP), li huma stabbiliti b'mod 
speċifiku għal persuni jew entitajiet involuti fil-kummerċ u s-senserija ta' prodotti mediċinali.

Emenda 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien 90 ġurnata mill-ispezzjoni li 
għaliha saret referenza fil-paragrafu 1, lill-
manifattur, lill-importatur jew lid-
distributur bl-ingrossa jingħatalu ċertifikat 
ta' prattika tajba ta' manifattura jew ta' 
prattika tajba ta' distribuzzjoni jekk ir-
rizultat tal-ispezzjoni juri li l-persuna hi 
konformi mal-prinċipji u l-linji gwida tal-
prattika tajba tal-manifattura jew prattika 
tajba ta' distribuzzjoni kif ipprovduti mil-
leġiżlazzjoni tal-Komunità.

5. Fi żmien 90 ġurnata mill-ispezzjoni li 
għaliha saret referenza fil-paragrafu 1, lill-
manifattur, lill-importatur, lid-distributur 
bl-ingrossa, lill-kummerċjant jew lis-
sensar jingħatalu ċertifikat ta' prattika tajba 
ta' manifattura, ta' prattika tajba ta' 
distribuzzjoni, ta' prattika tajba ta' 
kummerċ jew ta' prattika tajba ta' 
senserija jekk ir-rizultat tal-ispezzjoni juri 
li l-persuna hi konformi mal-prinċipji u l-
linji gwida tal-prattika tajba tal-
manifattura, prattika tajba ta' 
distribuzzjoni, prattika tajba ta' kummerċ 
jew prattika tajba ta' senserija kif 
ipprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment il-manifatturi jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Manifattura (GMP), id-
distributuri bl-ingrossa jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Distribuzzjoni (GDP), iżda 
l-kummerċjanti u s-sensara ma jridu jikkonformaw mal-ebda prattika tajba ekwivalenti.
Għalhekk, biex tkun ittrattata aktar "il-ħolqa l-aktar dgħajfa" fil-katina tad-distribuzzjoni, 
huwa importanti li l-kummerċjanti u s-sensara jikkonformaw ma' linji gwida bħall-"Prattiki 
Tajba ta' Kummerċ" (GTP) u l-"Prattiki Tajba ta' Senserija" (GBP), li huma stabbiliti b'mod 
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speċifiku għal persuni jew entitajiet involuti fil-kummerċ u s-senserija ta' prodotti mediċinali.

Emenda 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom idaħħlu ċ-
ċertifikati li jagħtu ta' prattika tajba ta' 
manifattura u ta' prattika tajba ta' 
distribuzzjoni fid-database Komunitarja 
mmexxija mill-Aġenzija f'isem il-
Komunità.

6. L-Istati Membri għandhom idaħħlu ċ-
ċertifikati li jagħtu ta' prattika tajba ta' 
manifattura, ta' prattika tajba ta' 
distribuzzjoni, ta' prattika tajba ta'
kummerċ u ta' prattika tajba ta' senserija
fid-database Komunitarja mmexxija mill-
Aġenzija f'isem il-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment il-manifatturi jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Manifattura (GMP), id-
distributuri bl-ingrossa jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Distribuzzjoni (GDP), iżda 
l-kummerċjanti u s-sensara ma jridu jikkonformaw mal-ebda prattika tajba ekwivalenti.
Għalhekk, biex tkun ittrattata aktar "il-ħolqa l-aktar dgħajfa" fil-katina tad-distribuzzjoni, 
huwa importanti li l-kummerċjanti u s-sensara jikkonformaw ma' linji gwida bħall-"Prattiki 
Tajba ta' Kummerċ" (GTP) u l-"Prattiki Tajba ta' Senserija" (GBP), li huma stabbiliti b'mod 
speċifiku għal persuni jew entitajiet involuti fil-kummerċ u s-senserija ta' prodotti mediċinali.

Emenda 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri għandhom idaħħlu ċ-
ċertifikati li jagħtu ta' prattika tajba ta' 
manifattura u ta' prattika tajba ta' 

(6) L-Istati Membri għandhom idaħħlu ċ-
ċertifikati li jagħtu ta' prattika tajba ta' 
manifattura, ta' prattika tajba ta' 
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distribuzzjoni fid-database Komunitarja 
mmexxija mill-Aġenzija f'isem il-
Komunità.

distribuzzjoni, ta' prattika tajba ta' 
kummerċ u ta' prattika tajba ta' senserija
fid-database Komunitarja mmexxija mill-
Aġenzija f'isem il-Komunità.

(Emenda orizzontali (jekk adottata, il-
proposta kollha għandha tkun modifikata 
kif xieraq)).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-parteċipanti kollha fil-katina tal-provvista jkollhom liċenzja, kull 
parteċipant fil-katina tal-provvista għandu jivverifika l-konformità tas-sħab tiegħu fil-katina 
tal-provvista permezz tad-database ċentrali stabbilita u aġġornata mill-Aġenzija (EMA).

Emenda 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk ir-riżultat tal-ispezzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 ikun li l-persuna 
ma tikkonformax mal-prinċipji u l-linji 
gwida ta' prattika tajba ta' manifattura jew
prattika ta' distribuzzjoni tajba kif previst 
bil-leġislazzjoni tal-Komunità, l-
informazzjoni għandha tiddaħħal fid-
database tal-Komunità msemmija fil-
paragrafu 6."

7. Jekk ir-riżultat tal-ispezzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 ikun li l-persuna 
ma tikkonformax mal-prinċipji u l-linji 
gwida ta' prattika tajba ta' manifattura,
prattika tajba ta' distribuzzjoni, prattika 
tajba ta' kummerċ jew prattiki tajba ta' 
senserija kif previst bil-leġislazzjoni tal-
Komunità, l-informazzjoni għandha 
tiddaħħal fid-database tal-Komunità 
msemmija fil-paragrafu 6."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment il-manifatturi jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Manifattura (GMP), id-
distributuri bl-ingrossa jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Distribuzzjoni (GDP), iżda 
l-kummerċjanti u s-sensara ma jridu jikkonformaw mal-ebda prattika tajba ekwivalenti.
Għalhekk, biex tkun ittrattata aktar "il-ħolqa l-aktar dgħajfa" fil-katina tad-distribuzzjoni, 
huwa importanti li l-kummerċjanti u s-sensara jikkonformaw ma' linji gwida bħall-"Prattiki 
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Tajba ta' Kummerċ" (GTP) u l-"Prattiki Tajba ta' Senserija" (GBP), li huma stabbiliti b'mod 
speċifiku għal persuni jew entitajiet involuti fil-kummerċ u s-senserija ta' prodotti mediċinali.

Emenda 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippublika linji 
gwida dettaljati li fihom tistipula l-prinċipji 
għall-ispezzjonijiet li għalihom saret 
referenza f'Artikolu 111.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika linji 
gwida dettaljati li fihom tistipula l-prinċipji 
għall-ispezzjonijiet li għalihom saret 
referenza f'Artikolu 111 u, b'mod 
partikulari, il-korpi nazzjonali jew tal-
Unjoni responsabbli mit-twettiq tal-
ispezzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qed tipproponi li l-ewwel spezzjoni ssir fi żmien tliet snin minn meta l-pajjiż 
terz jiddaħħal fil-lista tal-Artikolu 111b. Iżda għandha ssir qabel ma dak il-pajjiż jiddaħħal 
fil-lista, aktar u aktar għaliex skont l-Artikolu 51(2) il-persuni kwalifikati f'impriżi tal-UE 
mhumiex meħtieġa jwettqu kontrolli fuq prodotti minn pajjiżi li magħhom il-Komunità laħqet 
ftehimiet li jiggarantixxu li l-prodotti jkunu tal-istandard meħtieġ.

Emenda 353
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Wara talba minn pajjiż terz, il-
Kummissjoni għandha ddaħħal lil dan il-
pajjiż fil-lista permezz ta' Deċiżjoni jekk
il-qafas tar-regoli tiegħu għas-sustanzi 

1. Wara talba minn pajjiż terz, il-
Kummissjoni għandha tevalwa jekk il-
qafas tar-regoli tiegħu għas-sustanzi attivi 
u l-eċċipjenti esportati lejn il-Komunità u 



AM\808656MT.doc 51/66 PE439.860v01-00

MT

attivi esportati lejn il-Komunità u l-kontroll 
u l-infurzar rispettiv jassiguraw
protezzjoni għas-saħħa pubblika l-istess 
bhal dik fil-Komunità. Għandhom
jittieħdu inkonsiderazzjoni b'mod 
partikolari dawn:

l-kontroll u l-infurzar rispettiv jassigurawx
livell ta' protezzjoni għas-saħħa pubblika l-
istess bhal dak fl-Unjoni. Jekk l-
evalwazzjoni tikkonferma dan, il-
Kummissjoni għandha tinkludi lill-pajjiż 
terz f'lista, b'deċiżjoni. F'din l-
evalwazzjoni għandhom jittieħdu 
inkonsiderazzjoni b'mod partikolari dawn:

Or. en

Emenda 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara talba minn pajjiż terz, il-
Kummissjoni għandha ddaħħal lil dan il-
pajjiż fil-lista permezz ta' Deċiżjoni jekk il-
qafas tar-regoli tiegħu għas-sustanzi attivi 
esportati lejn il-Komunità u l-kontroll u l-
infurzar rispettiv jassiguraw protezzjoni 
għas-saħħa pubblika l-istess bhal dik fil-
Komunità. Għandhom jittieħdu 
inkonsiderazzjoni b'mod partikolari dawn:

1. Wara talba minn pajjiż terz u l-
konklużjoni sodisfaċenti tal-ispezzjoni 
mill-korp responsabbli skont l-Artikolu 
111a, il-Kummissjoni għandha ddaħħal lil 
dan il-pajjiż fil-lista permezz ta' Deċiżjoni 
jekk il-qafas tar-regoli tiegħu għas-sustanzi 
attivi esportati lejn il-Komunità u l-kontroll 
u l-infurzar rispettiv jassiguraw protezzjoni 
għas-saħħa pubblika l-istess bhal dik fil-
Komunità. Għandhom jittieħdu 
inkonsiderazzjoni b'mod partikolari dawn:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-eżenzjoni mir-responsabilità msemmija fl-Artikolu 51(2), il-fatt li l-ewwel verifika 
ssir sa tliet snin minn meta jiddaħħal il-pajjiż terz fil-lista msemmija fl-Artikolu 111b, ikun 
ifisser li dawn il-prodotti jkunu tqiegħdu fis-suq Ewropew u għalhekk ġew distribwiti lill-
pubbliku bla ebda kontroll.
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Emenda 355
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111b – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-regoli tal-pajjiż għall-ispezzjoni ta' 
prattika tajba ta' manifattura;

(b) ir-regolarità ta' spezzjonijiet ripetuti u 
għal għarrieda tal-prattiki tajba ta' 
manifattura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.

Emenda 356
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni, skont il-proċedura 
stipulata f'Artikolu 121(2), għandha 
tadotta linji gwida li jiddefenixxu fid-
dettall ir-rekwiżiti stipulati fil-punti (a) sa 
(d) ta' paragrafu (1).

(2 ) Il-Kummissjoni, permezz ta' atti 
ddelegati skont l-Artikolu 121a u skont il-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 121b u 121c,
għandha tadotta kriterji li jiddefenixxu fid-
dettall ir-rekwiżiti stipulati fil-punti (a) sa 
(d) ta' paragrafu (1).

Or. en
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Emenda 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni, bil-kooperazzjoni tal-
Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri, għandhom jivverifikaw
b'mod regolari jekk il-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 1 humiex qegħdin 
jinżammu. L-ewwel verifika għandha 
tinżamm mhux iktar tard minn tliet snin 
wara li l-pajjiż ikun ġie mdaħħal fil-lista 
skont il-paragrafu 1.'

3. Il-Kummissjoni, bil-kooperazzjoni tal-
Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri, għandha tivverifika b'mod 
regolari jekk il-kundizzjonijiet stipulati fil-
paragrafu 1 humiex qegħdin jinżammu. L-
ewwel verifika għandha ssir bil-għan li 
tikkonferma l-konformità mal-kriterji 
stabbiliti fil-paragrafu 1 u warajha 
għandhom isiru verifiki regolari 
f'intervalli ta' mhux anqas minn 3 snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-eżenzjoni mir-responsabilità msemmija fl-Artikolu 51(2), il-fatt li l-ewwel verifika 
ssir sa tliet snin minn meta jiddaħħal il-pajjiż terz fil-lista msemmija fl-Artikolu 111b, ikun 
ifisser li dawn il-prodotti jkunu tqiegħdu fis-suq Ewropew u għalhekk ġew distribwiti lill-
pubbliku bla ebda kontroll.

Emenda 358
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
joħorġu l-akkreditazzjoni li hemm 
referenza għaliha fl-Artikoli 46(f) u 80(b) 
jekk l-applikant jista' juri li għandu l-
kompetenza li jwettaq verifika ta' 
konformità mal-prattiċi tajba ta' 
manifattura jew, fil-każ tad-distributuri 

imħassar
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bl-ingrossa, prattiċi tajba ta' 
distribuzzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-akkreditament tal-awdituri biex jivverifikaw li l-manifatturi tal-ingredjenti attivi jużaw 
prattika tajba ta' manifattura jew li qed jintużaw prattiki tajba ta' distribuzzjoni ma jistax 
jitqies bħala miżura effiċjenti, minħabba r-riżorsi li juża bla ma jagħti lill-pubbliku garanziji 
addizjonali rigward il-ħarsien tagħhom.

Emenda 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
joħorġu l-akkreditazzjoni li hemm 
referenza għaliha fl-Artikoli 46(f) u 80(b) 
jekk l-applikant jista' juri li għandu l-
kompetenza li jwettaq verifika ta' 
konformità mal-prattiċi tajba ta' 
manifattura jew, fil-każ tad-distributuri bl-
ingrossa, prattiċi tajba ta' distribuzzjoni.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
joħorġu l-akkreditament li hemm referenza 
għalih fl-Artikoli 46(f) u 80(b) jekk l-
applikant jista' juri li għandu l-kompetenza 
li jwettaq verifika ta' konformità mal-
prattiki tajba ta' manifattura jew, fil-każ 
tad-distributuri bl-ingrossa, prattiki tajba ta' 
distribuzzjoni jew fil-każ tal-
kummerċjanti, prattiki tajba ta' kummerċ 
jew, fil-każ tas-sensara, prattiki tajba ta' 
senserija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment il-manifatturi jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Manifattura (GMP), id-
distributuri bl-ingrossa jridu jikkonformaw ma' Prattiki Tajba ta' Distribuzzjoni (GDP), iżda 
l-kummerċjanti u s-sensara ma jridu jikkonformaw mal-ebda prattika jew linja gwida 
ekwivalenti. Għalhekk, biex tkun ittrattata aktar "il-ħolqa l-aktar dgħajfa" fil-katina tad-
distribuzzjoni, huwa importanti li l-kummerċjanti jikkonformaw ma' linji gwida bħall-
"Prattiki Tajba ta' Kummerċ" (GTP) u s-sensara ma' "Prattiki Tajba ta' Senserija" (GBP), li 
huma stabbiliti b'mod speċifiku għal persuni jew entitajiet involuti fil-kummerċ u s-senserija 
ta' prodotti mediċinali.
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Emenda 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
neċessarji biex jassiguraw il-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-
prodotti mediċinali u l-awtoritajiet tad-
dwana.”

1. Meta japplikaw din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
neċessarji biex jassiguraw il-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-
prodotti mediċinali u l-awtoritajiet tad-
dwana. F'dak ir-rigward, l-Istati Membri, 
filwaqt li jaħdmu b'koordinazzjoni mal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, inkluża 
l-industrija farmaċewtika, għandhom 
jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jinkuraġġixxu t-taħriġ għal uffiċjali tad-
dwana biex jgħinuhom jaffaċċjaw il-
fenomenu tal-prodotti mediċinali 
ffalsifikati.
Dik il-koordinazzjoni għandha tissaħħaħ 
bi programmi ta' kooperazjoni 
internazzjonali mmexxijja mill-
Kummissjoni.
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex ikun żgurat li l-
uffiċjali tad-dwana jingħataw ir-riżorsi li 
jeħtieġu u għandhom jipprovdu, b'mod 
partikulari, it-teknoloġija essenzjali għall-
ħidma tal-identifikazzjoni ta' prodotti 
mediċinali ffalsifikati.
3. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
rapport dwar l-azzjoni rilevanti meħuda 
36 xahar wara l-pubblikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-taħriġ għall-uffiċjali tad-dwana huwa għodda effikaċi fil-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-
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prodotti mediċinali. Għalhekk għandhom jittieħdu miżuri biex ikun żgurat li l-professjonisti 
fil-qasam tad-dwana jingħataw taħriġ xieraq. Barra minn hekk, l-uffiċjali tad-dwana 
għandhom jingħataw it-tagħmir li jeħtieġu biex iwettqu dmirhom bl-aktar mod effikaċi 
possibbli.

Emenda 361
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118ba

Il-penali msemmija fl-Artikolu 118b 
għandhom ikunu ekwivalenti għal dawk 
tipikament applikati għal atti illegali 
marbuta man-narkotiċi u għandhom 
ikunu ekwivalenti fl-Istati Membri kollha 
skont il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-
Ewropa dwar il-falsifikazzjoni ta' prodotti 
mediċi u reati simili li jkunu ta' theddid 
għas-saħħa pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tieħu post l-Emenda 44 fl-abbozz ta' rapport.

Emenda 362
Marina Yannakoudakis

 Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118bb
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Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
netwerk bejn il-Kummissjoni, l-EMA u l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
sabiex ikun żgurat skambju ta' 
informazzjoni dwar il-miżuri li ttieħdu fil-
ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali, anke dwar is-sistemi ta' penali 
fis-seħħ. Dan in-netwerk għandu jkollu l-
għan li jiddefinixxi l-aħjar prattiki u 
għandu jikkontribwixxi biex tiżdied il-
kooperazzjoni fil-qasam tal-prevenzjoni u 
l-infurzar. Il-Kummissjoni, l-EMA u l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw lil dan in-
netwerk dwar l-azzjonijiet li jkunu wettqu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskambju tal-informazzjoni u l-aħjar prattiki jgħin biex jittejjeb l-infurzar u biex tinħoloq 
sistema ta' sanzjonijiet uniformi fl-UE kollha. Madankollu, m'hemmx bżonn li l-Kummissjoni, 
l-EMA u l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri jirrappurtaw kull sena lil dan in-netwerk 
dwar l-azzjonijiet li jkunu wettqu.

Emenda 363
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118ca
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-qbid 
ta' prodotti suspettużi ma jostakolax il-
kummerċ ta' prodotti farmaċewtiċi 
ġeneriċi legali.
Il-Kummissjoni, b'konformità mar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1383/2003 tat-22 ta' Lulju 2003 li 
jikkonċerna azzjoni doganali kontra 
merkanziji suspettati li jiksru ċerti 
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drittijiet ta' proprjetà intellettwali u l-
miżuri li għandhom jittieħdu kontra 
merkanziji li jinsabu li jkunu kisru dawk 
id-drittijiet, għandha tiżgura li prodotti 
suspettużi jistgħu jinżammu għal perjodu 
qasir ta' żmien, sabiex isiru l-kontrolli 
meħtieġa biex ikun ivverifikat jekk il-
prodotti, inklużi l-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi, ikunux ġew 
iffalsifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-traffikar ta' mediċini ffalsifikati huwa traffikar dinji; il-prodotti ffalsifikati qed jiċċirkulaw 
minn żoni ta' tranżitu li għandhom ikunu kkontrollati aħjar bla ma jkun ostakolat il-kummerċ 
leġittimu. Abbażi ta' kunsiderazzjonijiet rigward is-saħħa pubblika li huma marbuta mat-
theddida tad-distribuzzjoni u l-użu ta' mediċini ffalsifikati u fi spirtu ta' kooperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi li qed iġarrbu l-effetti ta' dawn il-prodotti, l-intervent tad-dwana għandu jiżgura 
s-sigurtà tal-pazjenti.

Emenda 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118c a (ġdid)
Il-Kummissjoni, filwaqt li taħdem mal-
Istati Membri, għandha tappoġġja t-
tfassil, taħt l-awspiċji tan-Nazzjonijiet 
Uniti, ta' konvenzjoni internazzjonali 
dwar il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-
prodotti mediċinali, bil-għan li jkun 
żgurat li jkunu imposti penali eħrex fuq 
min ikun ħati ta' falsifikazzjoni bħal din.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali saret attività mwettqa minn netwerks tal-kriminalità 
organizzata u l-azzjoni biex jinstab tarf ta' din il-problema għas-saħħa pubblika ma tistax 
tkun limitata għall-Ewropa.

Emenda 365
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118c b
Il-Kummissjoni, filwaqt li taħdem mill-
qrib mal-Istati Membri, għandha tieħu 
miżuri b'mod konġunt mal-awtoritajiet 
kompetenti ta' Stati terzi li għandhom 
żoni ta' tranżitu li l-prodotti mediċinali 
jinħażnu fihom.
Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
meħtieġa biex tiżgura li l-qbid ta' prodotti 
suspettużi ma jostakolax il-kummerċ ta' 
prodotti mediċinali ġeneriċi legali.
Fil-kuntest tal-kooperazzjoni 
internazzjonali, il-Kummissjoni għandha 
tawtorizza l-konfiska ta' prodotti 
suspettużi sabiex ikunu jistgħu jsiru l-
kontrolli meħtieġa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lis-sorveljanza taż-żoni ta' tranżitu, abbażi tal-
kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi konċernati. L-azzjoni qabel kollox 
trid tkun ibbażata fuq kunsiderazzjonijiet rigward is-saħħa pubblika li jirriflettu r-riskji 
marbuta mad-distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali ffalsifikati, fi spirtu ta' kooperazzjoni mal-
awtoritajiet lokali u sabiex jitħarsu l-pazjenti.
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Emenda 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118c c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118c c
Il-Kummissjoni, filwaqt li taħdem mill-
qrib mal-Istati Membri, għandha 
torganizza kampanja ta' informazzjoni 
għall-pubbliku ġenerali dwar il-perikli 
tal-prodotti mediċinali ffalsifikati, inklużi 
r-riskji marbuta mal-internet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-riskji għas-saħħa pubblika u l-fenomenu dejjem jiżdied tal-kummerċjalizzazzjoni 
ta' prodotti mediċinali ffalsifikati fuq l-internet u l-attivitajiet tal-falsifikaturi, huwa 
importanti li l-pubbliku jsir aktar konxju mill-perikli f'dan il-qasam.

Emenda 367
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 121a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Jiddaħħal l-Artikolu 121a li ġej:
Artikolu 121a

Eżerċizzju tad-delega
(1)Is-setgħat biex ikunu adottati l-atti 
ddelegati msemmija fl-Artikolu 52b 
għandhom ikunu kkonferiti fuq il-
Kummissjoni għal perjodu ta' żmien 
mhux determinat.
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(2) Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika 
minnufih lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
(3) Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti 
ddelegati huma kkonferiti fuq il-
Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikoli 121b u 121c.

Or. en

Emenda 368
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 121b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Jiddaħħal l-Artikolu 121b li ġej:
Artikolu 121b

Revoka tad-delega
1. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 52b tista' tkun irrevokata mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax 
id-delega ta' setgħat għandha tagħmel 
ħilitha sabiex tinforma lill-istituzzjoni l-
oħra u lill-Kummissjoni fi żmien 
raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni 
finali, filwaqt li tindika s-setgħat 
iddelegati li jistgħu jkunu soġġetti għar-
revoka u r-raġunijiet possibbli għar-
revoka.
3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f’data ulterjuri 
stipulata minnha. Din m'għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti ddelegati li 



PE439.860v01-00 62/66 AM\808656MT.doc

MT

huma diġà fis-seħħ. Din għandha tiġi 
ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 369
Marisa Matias

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 121c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Jiddaħħal l-Artikolu 121c li ġej:
Artikolu 121c

Oġġezzjonijiet għal atti ddelegati
1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jista' joġġezzjona għal att iddelegat 
f'perjodu ta' xahrejn mid-data tan-
notifika. Fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn.
2. Jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas 
il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-att 
iddelegat dan għandu jiġi ppubblikat fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ fid-data stabbilita 
fih.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għall-att iddelegat 
adottat, dan m'għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha tagħti 
r-raġunijiet għal din l-oġġezzjoni għall-att 
iddelegat.

Or. en
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Emenda 370
Paolo Bartolozzi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva bl-ebda mod ma 
għandha timmodifika d-dritt tal-Istati 
Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-
bejgħ fuq l-internet ta' prodotti 
farmaċewtiċi li jeħtieġu riċetta.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-istat attwali, il-maġġoranza tal-Istati Membri jimponu restrizzjonijiet fuq il-bejgħ ta' 
prodotti farmaċewtiċi mill-internet. Dawn ir-restrizzjonijiet, fost ħwejjeġ oħra, jgħinu biex 
inaqqsu kemm jista' jkun l-opportunitajiet għall-falsifikaturi li jagħmlu prodotti farmaewtiċi 
ffalsifikati disponibbli għall-pubbliku ġenerali. Fl-interess tas-saħħa pubblika, u skont il-
prinċipji tas-sussidjarjetà, dawn ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu awtorizzati li jibqgħu fis-
seħħ.

Emenda 371
Marina Yannakoudakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Mhux aktar tard minn sentejn wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
il-karatteristiki ta' sigurtà tal-ispiżeriji fuq 
l-internet inklużi f'din il-leġiżlazzjoni 
għandhom ikunu fis-seħħ. Il-
Kummissjoni għandha tressaq ukoll lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
ta' evalwazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-
karatteristiki ta' sikurezza, fosthom dawk 
marbuta mal-ispiżeriji fuq l-internet, 
imsemmija fil-punt (o) tal-Artikolu 54 tad-
Direttiva 2001/83/KE u l-kontribut stmat 
tagħhom għat-tnaqqis tal-għadd ta' 
mediċini ffalsifikati fil-katina legali tal-
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provvista fl-Ewropa. Ir-rapport għandu 
jinkludi evalwazzjoni tal-karatteristiki ta' 
sikurezza ta' kategoriji oħra ta' mediċini u 
tal-ispiżeriji fuq l-internet, inklużi prodotti 
mediċinali li ma jeħtiġux riċetta medika 
kif definiti fit-Titolu VI tad-Direttiva 
2001/83/KE. Jekk ikun xieraq, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta l-
proposti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill fi żmien sena mill-pubblikazzjoni 
ta' dan ir-rapport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispiżeriji fuq l-internet huma aspett importanti tal-kummerċ ta' mediċini ffalsifikati u 
għalhekk kull karatteristika ta' sikurezza inkorporata f'dawn is-siti bħala riżultat ta' din il-
leġiżlazzjoni għandha tkun riveduta wara sentejn. Ċerti prodotti mediċinali li ma jeħtiġux 
riċetta huma vulnerabbli għall-falsifikazzjoni, għalhekk evalwazzjoni tagħhom għandha tkun 
inkluża wkoll f'din l-analiżi, filwaqt li l-Kummisjsoni tqis il-possibilità li tinkludihom fl-
ambitu skont approċċ li jqis ir-riskji.

Emenda 372
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fi żmien tliet snin wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni 
għandha tressaq lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill rapport ta' evalwazzjoni 
dwar l-applikazzjoni tal-karatteristiki ta' 
sikurezza msemmija fl-Artikolu 54(o) tad-
Direttiva 2001/83/KE u l-kontribut stmat 
tagħhom għat-tnaqqis tal-għadd ta' 
prodotti mediċinali ffalsifikati fil-katina 
legali tal-provvista fl-Unjoni. Dak ir-
rapport għandu jevalwa, b'mod 
partikulari, kemm ikun xieraq li l-
karatteristiki ta' sikurezza jkunu estiżi 
għal kategoriji oħra ta' prodotti 
mediċinali, inklużi prodotti mediċinali li 
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ma jeħtiġux riċetta kif definiti fit-Titolu 
VI tad-Direttiva 2001/83/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-prodotti mediċinali kollha huma prodotti speċifiċi li, jekk jiġu ffalsifikati, jista' jkollhom 
impatt diżastruż fuq is-saħħa tal-pazjenti.

Emenda 373
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-ebda element f'din id-Direttiva ma 
għandu jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri 
li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-bejgħ fuq 
l-internet ta' mediċini li jeħtieġu riċetta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-maġġoranza wiesgħa tal-Istati Membri attwalment jirrestrinġu l-bejgħ fuq l-internet ta' 
mediċini li jeħtieġu riċetta.  Fl-interessi tas-saħħa pubblika, u bi qbil mal-prinċipji tas-
sussidjarjetà, restrizzjonijiet ta’ dan it-tip għandhom jitħallew fis-seħħ.

Emenda 374
Crescenzio Rivellini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
mniżżel fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, din id-Direttiva bl-ebda 
mod m'għandha tbiddel id-dritt tal-Istati 
Membri li jimponu restrizzjonijiet fuq il-
bejgħ ta' mediċini li jeħtieġu riċetta fuq l-
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internet.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fl-istat attwali, il-maġġoranza tal-Istati Membri jimponu restrizzjonijiet fuq il-bejgħ ta' 
prodotti farmaċewtiċi mill-internet . Dawn ir-restrizzjonijiet fil-fatt kienu effikaċi fit-tnaqqis 
tal-opportunitajiet għall-falsifikaturi li jagħmlu prodotti farmaewtiċi ffalsifikati disponibbli 
għall-pubbliku. Fl-interess tas-saħħa pubblika, u skont il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità, dawn ir-restrizzjonijiet għandhom għalhekk jitħallew jibqgħu fis-seħħ jekk 
jintwera li jkunu effikaċi fil-prevenzjoni tal-falsifikazzjoni tal-mediċini.  


