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Emenda 3Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
–

Proposta għal rifjut

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta mhijiex imsejsa fuq il-fatti. Ma tfassalx strateġija ta' informazzjoni xierqa skont il-
ħtiġijiet tal-pazjenti. Minflok, l-uniku enfasi tagħha huwa li tagħti lill-industrija interessi 
qawwija li xxerred "informazzjoni". Iċċajpar id-distinzjoni bejn ir-riklamar u l-informazzjoni, 
fatt li jidher ċar mit-tentattiv li tkun permessa l-pubblikazzjoni ta' "informazzjoni" fil-midja 
stampata. Strateġija ta' informazzjoni xierqa għandha tkun ferm usa' u għandha titmexxa 
mill-awtoritajiet, mhux mill-kumpaniji farmaċewtiċi. Il-Kummissjoni l-ġdida għandha tressaq 
proposta ġdida, minflok ma l-PE ikollu jiktibha kollha mill-ġdid.

Emenda 4
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament – att li jemenda
–

Proposta għal rifjut

Il-Parlament Ewropew jirrifjuta l-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dawn il-proposti leġiżlattivi jwittu t-triq għall-promozzjoni diretta mill-kumpaniji 
farmaċewtiċi. L-unika motivazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi l-emenda tal-
leġiżlazzjoni fis-seħħ tidher li hi li tissodisfa l-interessi kummerċjali tal-kumpaniji 
farmaċewtiċi billi tkabbar is-swieq tagħhom. Din il-proposta ma fiha ebda interess, la għaċ-
ċittadini Ewropej u lanqas għall-Istati Membri. Minflok tirrappreżenta żieda tal-ispejjeż u 
twassal lill-pazjenti biex jieħdu ċerti riskji. Dawn il-proposti jridu jkunu riveduti għalkollox.
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Emenda 5
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Biex jiġi żgurat l-iffinanzjar adegwat 
ta’ dawn l-attivitajiet marbut mal-
informazzjoni, għandha ssir dispożizzjoni 
għall-ġbir tal-ħlasijiet imposti fuq id-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq min-naħa tal-Aġenzija.

(5) Biex jiġi żgurat l-iffinanzjar adegwat 
ta’ dawn l-attivitajiet marbut mal-
monitoraġġ tal-komunikazzjonijiet lill-
pubbliku tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, għandha ssir 
dispożizzjoni għall-ġbir tal-ħlasijiet 
imposti fuq id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq min-naħa tal-
Aġenzija.

Or. en

Emenda 6
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 9(4), il-punt (a) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"(a) abbozz ta' sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott, kif imsemmi fl-
Artikolu 11 tad-Direttiva 2001/83/KE.
Għandu jelenka għażliet terapewtiċi oħra 
li jkunu disponibbli u jindika jekk il-
prodott mediċinali ġdid iġibx avvanz 
terapewtiku. Għandu jsemmi wkoll ir-
riżultati tal-votazzjonijiet fil-kumitati 
xjentifiċi tal-Aġenzija partikolarment l-
għadd ta' voti li japprovaw il-mediċina;"

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti huma interessati l-aktar fl-informazzjoni paragunabbli. Tali informazzjoni 
għandha tkun inkluża fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott.

Emenda 7
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 9(4), il-punt (a) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"(a) abbozz ta' sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott, kif imsemmi fl-
Artikolu 11 tad-Direttiva 2001/83/KE.
Għandu jelenka għażliet terapewtiċi oħra 
li jkunu disponibbli u jindika jekk il-
prodott mediċinali ġdid iġibx avvanz 
terapewtiku. Għandu jsemmi wkoll ir-
riżultati tal-votazzjonijiet fil-kumitati 
xjentifiċi tal-Aġenzija partikolarment l-
għadd ta' voti li japprovaw il-mediċina;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni li tkun affidabbli u paragunabbli tippermetti liċ-ċittadini jagħmlu għażliet 
infurmati. Uħud mis-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott u mill-fuljetti tal-pakkett diġà 
jipprovdu tali informazzjoni paragunabbli iżda dan għandu jkun estiż għall-prodotti 
mediċinali kollha. L-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-votazzjonijiet fil-kumitati xjentifiċi tal-
Aġenzija huma l-aħjar prattiki fit-trasparenza. Jipprovdu informazzjoni ta' siwi kbir għall-
professjonisti tas-saħħa, li jippermettulhom jifhmu aħjar il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet 
rigward l-approvazzjoni ta' prodott mediċinali ġdid.
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Emenda 8
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 b (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Fl-Artikolu 9(4), il-punt (e) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"(e) ir-rapport ta' stima, li għandu 
jinkludi bħala anness ir-rapport 
preliminari dwar il-prodott mediċinali 
mħejji mir-Rapporteurs kif ukoll il-
kummenti tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq";

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-votazzjonijiet tal-kumitati xjentifiċi tal-Aġenzija u l-
inklużjoni tar-rapport preliminari tar-Rapporteurs kif ukoll tal-kummenti tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq dwar ir-rapport ta' stima huma l-aħjar prattiki fit-
trasparenza. Jipprovdu informazzjoni ta' siwi kbir għall-professjonisti tas-saħħa, li 
jippermettulhom jifhmu aħjar il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet rigward l-approvazzjoni ta' 
prodott mediċinali ġdid.

Emenda 9
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 b (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Fl-Artikolu 9(4), il-punt (e) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"(e) ir-rapport ta' stima, li għandu 
jinkludi bħala anness ir-rapport 
preliminari dwar il-prodott mediċinali 
mħejji mir-Rapporteurs kif ukoll il-
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kummenti tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni li tkun affidabbli u paragunabbli tippermetti liċ-ċittadini jagħmlu għażliet 
infurmati. Uħud mis-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott u mill-fuljetti tal-pakkett diġà 
jipprovdu tali informazzjoni paragunabbli iżda dan għandu jkun estiż għall-prodotti 
mediċinali kollha. L-inklużjoni tar-rapport preliminari tar-Rapporteurs, u l-kummenti tad-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq dwar ir-rapport ta' stima huma l-aħjar 
prattiki fit-trasparenza. Jipprovdu informazzjoni ta' siwi kbir għall-professjonisti tas-saħħa, li 
jippermettulhom jifhmu aħjar il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet rigward l-approvazzjoni ta' 
prodott mediċinali ġdid.

Emenda 10
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 c (ġdid) Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt e a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1c) Fl-Artikolu 9(4), jiżdied il-punt li 
ġej:
"(ea) is-sommarju pubbliku tar-rapport 
ta' stima msemmi fl-Artikolu 13(3)".

Or. en

Emenda 11
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 c (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1c) Fl-Artikolu 9(4), jiżdied il-punt li 
ġej:
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(ea) is-sommarju pubbliku tar-rapport ta' 
stima msemmi fl-Artikolu 13(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni li tkun affidabbli u paragunabbli tippermetti liċ-ċittadini jagħmlu għażliet 
infurmati. Uħud mis-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott u mill-fuljetti tal-pakkett diġà 
jipprovdu tali informazzjoni paragunabbli iżda dan għandu jkun estiż għall-prodotti 
mediċinali kollha. L-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-votazzjonijiet tal-kumitati xjentifiċi 
tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, ir-rapport preliminari tar-Rapporteurs, u l-kummenti 
tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq dwar ir-rapport ta' stima huma l-aħjar 
prattiki fit-trasparenza. Jipprovdu informazzjoni siewja għall-professjonisti tas-saħħa, li 
jippermettulhom jifhmu aħjar il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet rigward l-approvazzjoni ta'
prodott mediċinali ġdid.

Emenda 12
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 d (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1d) L-Artikolu 10(6) għandu jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:
"6. L-Aġenzija għandha tqassam id-
dokumenti msemmija fl-Artikolu 
9(4)(a), (b), (c), (d), (e) u (ea)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura l-koerenza mal-Artikolu 13(3) bil-għan li jittejjeb l-aċċess pubbliku 
għall-informazzjoni xjentifika għal prodotti mediċinali ġodda.
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Emenda 13
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 e (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 13(3) – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1e) Fl-Artikolu 13(3), it-tieni 
subparagrafu għandu jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:
Ir-Rapport ta' Stima Pubblika Ewropea 
(EPAR) għandu jinkludi sommarju 
miktub b'mod li hu mifhum mill-
pubbliku. Is-sommarju għandu jinkludi 
[...] taqsima relatata mal-kondizzjonijiet 
tal-użu tal-prodott mediċinali kif ukoll 
taqsima li telenka għażliet terapewtiċi 
oħra li jkunu disponibbli u li tindika jekk 
il-prodott mediċinali ġdid iġibx avvanz 
terapewtiku."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni li tkun affidabbli u paragunabbli tippermetti liċ-ċittadini jagħmlu għażliet 
infurmati. Uħud mis-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott u mill-fuljetti tal-pakkett diġà 
jipprovdu tali informazzjoni paragunabbli iżda dan għandu jkun estiż għall-prodotti 
mediċinali kollha. Pereżempju t-taqsima "Għaliex dan il-prodott ġie approvat?" għandha 
telenka għażliet terapewtiċi oħra li jkunu disponibbli, jekk ikun hemm, u jekk il-prodott 
mediċinali ġdid iġibx "valur terapewtiku miżjud" fir-rigward tal-effikaċja, is-sikurezza jew il-
konvenjenza.

Emenda 14
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 e (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1e) Fl-Artikolu 13(3), it-tieni 
subparagrafu għandu jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:
Ir-Rapport ta' Stima Pubblika Ewropea 
(EPAR) għandu jinkludi sommarju 
miktub b'mod li hu mifhum mill-
pubbliku. Is-sommarju għandu jinkludi 
[...] taqsima relatata mal-kondizzjonijiet 
tal-użu tal-prodott mediċinali kif ukoll 
taqsima li telenka għażliet terapewtiċi 
oħra li jkunu disponibbli u li tindika jekk 
il-prodott mediċinali ġdid iġibx avvanz 
terapewtiku."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni li tkun affidabbli u paragunabbli tippermetti liċ-ċittadini jagħmlu għażliet 
infurmati. Uħud mis-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott u mill-fuljetti tal-pakkett diġà 
jipprovdu tali informazzjoni paragunabbli iżda dan għandu jkun estiż għall-prodotti 
mediċinali kollha. Pereżempju t-taqsima "Għaliex dan il-prodott ġie approvat?" għandha 
telenka għażliet terapewtiċi oħra li jkunu disponibbli, jekk ikun hemm, u jekk il-prodott 
mediċinali ġdid iġibx "valur terapewtiku miżjud" fir-rigward tal-effikaċja, is-sikurezza jew il-
konvenjenza.

Emenda 15
Jiří Maštálka

Proposta għal regolament – att li jemenda
Article 1 – point 1 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Article 20b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija għandha mnejn toġġezzjona 
għall-informazzjoni mressqa jew partijiet 
minnha fuq raġunijiet li għandhom 
x’jaqsmu man-nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa tad-
Direttiva 2001/83/KE fi żmien 60 jum
wara li tasal in-notifika. Jekk l-Aġenzija 

3. L-Aġenzija għandha mnejn toġġezzjona 
għall-informazzjoni mressqa jew partijiet 
minnha fuq raġunijiet li għandhom 
x’jaqsmu man-nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa tad-
Direttiva 2001/83/KE fi żmien 120 jum
wara li tasal in-notifika. Jekk l-Aġenzija 
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ma toġġezzjonax fi żmien 60 jum, l-
informazzjoni sejra titqies bħala aċċettata u 
tista’ tiġi ppubblikata.

ma toġġezzjonax fi żmien 120 jum, l-
informazzjoni sejra titqies bħala aċċettata u 
tista’ tiġi ppubblikata. Id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandu jibqa' responsabbli għalkollox 
għall-informazzjoni pprovduta f'kull każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jittawwal il-perjodu ta' żmien għall-evalwazzjoni tal-informazzjoni sabiex 
jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet organizzattivi tal-Aġenzija u biex ikun żgurat li l-kumpaniji jibqgħu 
responsabbli għalkollox għall-informazzjoni li jipprovdu lill-pubbliku ġenerali.

Emenda 16
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Article 1 – point 1 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Article 20b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija għandha mnejn toġġezzjona 
għall-informazzjoni mressqa jew partijiet 
minnha fuq raġunijiet li għandhom 
x’jaqsmu man-nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa tad-
Direttiva 2001/83/KE fi żmien 60 jum
wara li tasal in-notifika. Jekk l-Aġenzija 
ma toġġezzjonax fi żmien 60 jum, l-
informazzjoni sejra titqies bħala aċċettata u 
tista’ tiġi ppubblikata.

3. L-Aġenzija għandha mnejn toġġezzjona 
għall-informazzjoni mressqa jew partijiet 
minnha fuq raġunijiet li għandhom 
x’jaqsmu man-nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa tad-
Direttiva 2001/83/KE fi żmien 120 jum
wara li tasal in-notifika. Jekk l-Aġenzija 
ma toġġezzjonax fi żmien 120 jum, l-
informazzjoni sejra titqies bħala aċċettata u 
tista’ tiġi ppubblikata.

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandu jibqa' 
responsabbli għalkollox għall-
informazzjoni pprovduta f'kull każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għandha tevalwa applikazzjoni f'jumejn u nofs, 
il-limitu ta' 60 jum għall-kunsens taċitu huwa qasir wisq. Inkella, l-industrija jkollha inċentiv 
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li tressaq aktar notifiki milli l-Aġenzija tista' timmaniġġja biex tikseb de facto l-kunsens 
taċitu. Għandu jkun iddikjarat b'mod espliċitu li l-kumpaniji għandhom jibqgħu responsabbli 
għalkollox għall-informazzjoni li jipprovdu lill-pubbliku ġenerali, anke jekk l-Aġenzija ma 
toġġezzjonax.

Emenda 17
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Article 1 – point 1 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 20b – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-Aġenzija titlob li jsiru bidliet 
f'dokument imressaq mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, u 
jekk dan tal-aħħar jerġa' jressaq proposta 
mtejba fi żmien 30 jum ta' xogħol, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandu jkollu l-opportunità li 
jibbenefika minn proċedura mħaffa. L-
Aġenzija għandha tikkomunika r-
reazzjoni tagħha għall-proposta l-ġdida fi 
żmien 60 jum ta' xogħol.
L-Aġenzija għandha titlob lid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
jerġa' jħallas għal din il-valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tkun żgurata effiċjenza akbar f'dan il-proċess bi tnaqqis taż-
żmien ta' valutazzjoni għal 60 jum minflok 120 jum jekk id-detentur ta' awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jikkoreġi dokument li kien diġà tressaq qabel, fi żmien 30 jum.

Emenda 18
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
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Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 20b – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-Aġenzija jkollha tagħmel 
kummenti jew oġġezzjonijiet dwar id-
dokumenti mressqa mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, l-
Aġenzija għandha titlob lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
iħallas id-doppju tal-ħlas imsemmi fil-
paragrafu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Aġenzija jkollha tagħmel oġġezzjonijiet għall-komunikazzjonijiet imressqa għall-
awtorizzazzjoni, l-istaff tal-Aġenzija jdum aktar jaħdem fuqhom. Dan jirrappreżenta piż akbar 
fuq ir-riżorsi milli jekk id-dokument jiġi approvat mingħajr bidliet.

Emenda 19
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 57(1), il-punt (d) 
għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"d. tiżgura t-tixrid ta' informazzjoni 
dwar reazzjonijiet kuntrarji għall-
prodotti mediċinali awtorizzati fl-Unjoni
permezz ta' "database" li hi aċċessibbli 
b'mod permanenti għall-Istati Membri 
kollha, professjonisti tal-kura tas-saħħa, 
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u l-pubbliku [...] bil-
garanzija li d-data personali tkun 
protetta;"

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Data dwar l-effetti negattivi li jġarrbu l-pazjenti mdaħħla fid-database Eudravigilance 
imsemmija f'dan l-Artikolu, hija ta' interess pubbliku. Jeħtieġ li tkun analizzata mill-
awtoritajiet tas-saħħa, mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, kif ukoll minn 
riċerkaturi indipendenti, professjonisti tas-saħħa, u organizzazzjonijiet esperti tal-pazjenti u 
tal-konsumaturi, sabiex ikun evitat li jerġgħu jseħħu l-effetti negattivi kif ukoll li l-mediċini 
jagħmlu l-ħsara.

Emenda 20
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt ua (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 57(1), għandu jiżdied il-
punt li ġej:
"(ua) tippromwovi sorsi eżistenti ta' 
informazzjoni affidabbli u indipendenti 
dwar is-saħħa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm diversi sorsi ta' informazzjoni indipendenti u bbażata fuq il-fatti dwar għażliet ta' 
trattament li jkunu disponibbli fl-Unjoni Ewropea. Dawn ir-riżorsi jqisu speċifiċitajiet u 
kuntesti kulturali għall-popolazzjoni, inklużi determinanti tas-saħħa. Huma żviluppati mill-
awtoritajiet tas-saħħa, l-aġenziji tal-prodotti mediċi, il-korpi ta' valutazzjoni tal-kura tas-
saħħa, minn min jipprovdi l-kura tas-saħħa, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, u l-organizzazzjonijiet indipendenti tal-pazjenti. Dawn is-
sorsi ta' informazzjoni għandhom ikunu promossi attivament lill-pubbliku ġenerali.

Emenda 21
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt u a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 57(1), għandu jiżdied il-
punt li ġej:
"(ua) tippromwovi sorsi eżistenti ta' 
informazzjoni affidabbli u indipendenti 
dwar is-saħħa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm diversi sorsi ta' informazzjoni indipendenti u bbażata fuq il-fatti dwar għażliet ta' 
trattament li jkunu disponibbli fl-Unjoni Ewropea. Dawn ir-riżorsi jqisu speċifiċitajiet u 
kuntesti kulturali għall-popolazzjoni, inklużi determinanti tas-saħħa. Huma żviluppati mill-
awtoritajiet tas-saħħa, l-aġenziji tal-prodotti mediċi, il-korpi ta' valutazzjoni tal-kura tas-
saħħa, minn min jipprovdi l-kura tas-saħħa, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur, u l-organizzazzjonijiet indipendenti tal-pazjenti.  Dawn is-
sorsi ta' informazzjoni għandhom ikunu promossi attivament lill-pubbliku ġenerali.

Emenda 22
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 b (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fl-Artikolu 57, il-paragrafu 2 
għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"2. Id-"database" prevista fil-paragrafu 
1(l) għandha tinkludi l-verżjoni l-aktar 
riċenti ta':
- is-sommarji tal-karatteristiċi tal-
prodott,
- il-fuljett imqiegħed fil-pakkett għall-
pazjent jew għal min juża l-prodott,
- l-informazzjoni murija fuq it-tikketta, 
li għandha dejjem tal-anqas tispeċifika l-
Isem Ġeneriku Internazzjonali,
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- il-prototipi tal-ippakkjar primarju u 
sekondarju kif ukoll ta' kull strument 
ieħor inkluż fil-pakkett,
- il-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjonijiet mogħtija skont obbligi 
speċifiċi kif imsemmi fl-Artikoli 14(7) u 
14(8), flimkien mal-iskadenza biex jiġu 
ssodisfati u, meta jkun xieraq, link għar-
riżultati tal-istudji ta' wara l-
awtorizzazzjoni jew għall-pjanijiet ta' 
mmaniġġjar tar-riskju, ladarba jitlestew,
- ir-Rapporti Pubbliċi Ewropej ta' 
Valutazzjoni (EPARs), inklużi s-sommarji 
tagħhom miktuba b'mod li jinftiehem 
faċilment għall-pubbliku, kif imsemmi fl-
Artikolu 13(3),
- għal aġġornamenti ta' Rapporti Pubbliċi 
Ewropej ta' Valutazzjoni (EPARs) 
(varjazzjonijiet jew 'miżuri meħuda wara 
l-awtorizzazzjoni') marbuta ma' 
kwistjonijiet ta' sikurezza, ir-rapporti 
kompleti mill-Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu tal-Bniedem 
(CHMP),
- ir-Rapporti Pubbliċi ta' Valutazzjoni 
(PARs) u, meta jkunu disponibbli, is-
sommarji tagħhom miktuba b'mod li 
jinftiehem faċilment għall-pubbliku,
- ir-Rapporti Perjodiċi ta' Aġġornament 
dwar is-Sikurezza (PSURs), ir-rapporti ta' 
valutazzjoni u, meta jkunu disponibbli, is-
sommarji tagħhom miktuba b'mod li 
jinftiehem faċilment għall-pubbliku,
Għandha tinkludi wkoll id-data meta 
ngħatat l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq, u l-proċedura li ntużat biex tingħata 
(ċentralizzata, deċentralizzata jew 
b'rikonoxximent reċiproku).
Id-database għandha tkun żviluppata fi 
stadji, waqt li tingħata prijorità lill-
prodotti mediċinali awtorizzati skont 
dan ir-Regolament u dawk awtorizzati 
skont il-Kapitolu 4 tat-Titolu III tad-
Direttiva 2001/83/KE u d-Direttiva 
2001/82/KE rispettivament. Id-database 
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għandha sussegwentement tkun estiża 
biex tinkludi l-prodotti mediċinali kollha 
mqiegħda fis-suq fl-Unjoni Ewropea.
Dan għandu jinkiseb billi ... *.
Din id-database għandha tkun promossa 
attivament liċ-ċittadini Ewropej. Għal dan 
il-għan, kull paġna tal-web ta' detentur 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
tirreferi għal prodott mediċinali suġġett 
għal riċetta medika għandha tinkludi link 
prominenti għall-paġna tal-web 
korrispondenti tad-database Eudrapharm.
Id-database għandha tinkludi wkoll 
referenzi għad-data dwar provi kliniċi li 
jkunu qed jitwettqu, li twaqqfu, jew li 
diġà tlestew, kif jinsabu fid-database ta' 
provi kliniċi prevista fl-Artikolu 11 tad-
Direttiva 2001/20/KE (minn issa 'l 
quddiem id-'database EudraCT').".
* ĠU: Daħħal id-data ħames snin wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-database Eudrapharm għandha ssir is-sors ewlieni ta' informazzjoni validata għall-
pubbliku sabiex jingħelbu l-asimmetriji fl-aċċess għall-informazzjoni statutarja madwar l-UE. 
Il-link mill-paġni tal-web tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għad-database 
Eudrapharm jiżgura li l-utenti jkollhom aċċess dirett u faċli għal informazzjoni validata dwar 
mediċini suġġetti għal riċetta mogħtija minn sors mhux kummerċjali. Links għad-database 
EudraCT jiffaċilitaw l-aċċess għar-riżultati tal-istudji. Dawn huma essenzjali biex tkun 
żviluppata u mifhuma informazzjoni bbażata fuq il-fatti.

Emenda 23
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 c (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Fl-Artikolu 57, għandu jiżdied il-
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paragrafu li ġej:
"2a. Id-database EudraCT għandha 
tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku:
- il-protokolli tal-istudji u l-varjazzjonijiet 
sussegwenti tal-protokolli tal-istudji;
- mudell tal-formola tal-kunsens infurmat 
imqassma lill-pazjenti;
- dikjarazzjoni dwar il-fatt li l-provi kliniċi 
mwettqa barra l-Unjoni Ewropea 
jissodisfaw ir-rekwiżiti etiċi tad-Direttiva 
2001/20/KE msemmija fl-Artikolu 6(1);
- l-iskadenzi għat-tlestija tal-istudju;
- ir-riżultati dettaljati tal-istudji, li 
għandhom ikunu disponibbli sa mhux 
aktar tard minn sena wara li jitlesta l-
istudju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tal-istudji huma essenzjali biex tkun żviluppata u mifhuma informazzjoni bbażata 
fuq il-fatti. Il-parteċipanti jaċċettaw li jieħdu sehem fil-provi kliniċi anke għaliex dawn jgħinu 
fl-avvanz tax-xjenza u fl-aħħar mill-aħħar jgħinu lill-pubbliku. Għalhekk ir-riżultati tal-istudji 
għandhom ikunu disponibbli għal riċerkaturi indipendenti. Għandu jingħata aċċess għad-
data klinika kollha mressqa lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

Emenda 24
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 d (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) Fl-Artikolu 57, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"2b. Il-provi kliniċi kollha li jsiru minn 
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq ibbażat fl-Ewropa jew minn parti 
terza li taġixxi f'ismu għandhom ikunu 
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rreġistrati fid-database EudraCT 
irrispettivament minn jekk il-provi kliniċi 
sarux fl-Ewropa jew f'pajjiżi terzi."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi aktar u aktar provi kliniċi qed isiru barra l-Ewropa, il-provi kliniċi kollha li jsiru minn 
kumpaniji farmaċewtiċi bbażati fl-Ewropa, kif ukoll il-provi li jsiru minn parti terza 
(organizzazzjonijiet tar-riċerka b'kuntratt) f'isimhom, għandhom ikunu rreġistrati fid-
database EudraCT.

Emenda 25
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 e (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 59 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2e) Fl-Artikolu 59, il-paragrafu 4 
għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"4. Ħlief kif ipprovdut mod ieħor f'dan 
ir-Regolament, fid-Direttiva 2001/83/KE 
jew fid-Direttiva 2001/82/KE, fejn hemm 
konflitt fundamentali dwar punti 
xjentifiċi u l-korp konċernat hu korp fi 
Stat Membru, l-Aġenzija u l-korp 
nazzjonali konċernat għandhom jaħdmu 
flimkien jew biex isolvu l-konflitt jew 
biex jissottomettu dokument konġunt li 
jikkjarifika kif xieraq il-punti xjentifiċi 
ta' konflitt. Dan id-dokument għandu 
jkun ippubblikat u għandu jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku
immedjatament wara l-adozzjoni 
tiegħu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li l-informazzjoni xjentifika ssir disponibbli kif ukoll li tintwera 
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t-trasparenza tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet.

Emenda 26
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 f (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 62 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2f) Fl-Artikolu 62(2), l-ewwel 
subparagrafu għandu jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:
"2. L-Istati Membri għandhom jibagħtu 
lill-Aġenzija l-ismijiet tal-esperti 
nazzjonali b'esperjenza ppruvata fil-
valutazzjoni ta' prodotti mediċinali li 
jkunu disponibbli biex iservu fi gruppi 
ta' ħidma jew gruppi konsultattivi 
xjentifiċi tal-Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem, il-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali mill-
Ħxejjex jew il-Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu Veterinarju, 
flimkien ma' indikazzjoni tal-kwalifiki 
tagħhom, tal-oqsma speċifiċi ta' 
kompetenza, u dikjarazzjoni tal-
interessi."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dikjarazzjoni tal-interessi għandha tintbagħat man-nomina.

Emenda 27
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 g (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 62 – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2g) Fl-Artikolu 62, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"2a. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandhom jagħtu lill-
Aġenzija u lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali lista komprensiva ta' ħlasijiet u 
sponsorizzazzjonijiet lil kull 
organizzazzjoni tal-pazjent, 
organizzazzjoni tal-konsumatur, 
organizzazzjoni tal-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa, soċjetà ta' studjużi, 
professjonist tas-saħħa individwali, partit 
politiku u opinion leader, li jkunu aktar 
minn EUR 10. Din il-lista għandha 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvelar ta' ħlasijiet u sponsorizzazzjonijiet jippermetti lill-pazjenti u lill-konsumaturi 
jivverifikaw jekk il-professjonist tas-saħħa li jridu jikkonsultaw jew l-organizzazzjoni li 
jixtiequ jingħaqdu magħha għandhomx rabtiet mal-industrija farmaċewtika. Din hija 
informazzjoni siewja li tgħin il-valutazzjoni tal-informazzjoni li tingħata kif ukoll li jitqies il-
kuntest. Fi Franza u fir-Renju Unit, il-kumpaniji farmaċewtiċi jridu jiddikjaraw kull sena lill-
awtoritajiet kompetenti, il-ħlasijiet li jsiru lill-organizzazzjonijiet tal-pazjenti.

Emenda 28
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 h (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2h) Fl-Artikolu 63, il-paragrafu 2 
għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"Membri tal-Bord Amministrattiv, 
membri tal-kumitati, relaturi u esperti 
ma għandux ikollhom interessi 
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finanzjarji jew interessi oħra fl-
industrija farmaċewtika li tista' tolqot l-
imparzjalità tagħhom. Jobbligaw 
ruħhom li jaġixxu fl-interess pubbliku u 
b'mod indipendenti, u għandhom 
jagħmlu dikjarazzjoni annwali tal-
interessi finanzjarji tagħhom. L-interessi 
indiretti kollha li jistgħu jirrelataw ma' 
din l-industrija għandhom ikunu 
rreġistrati f'reġistru miżmum mill-
Aġenzija fl-uffiċċji tagħha li meta 
jintalab, ikun aċċessibbli għall-pubbliku 
fil-websajt tagħha."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-liġi attwali tipprovdi biss aċċess għad-dikjarazzjonijiet ta' interess fl-uffiċċji tal-Aġenzija. 
Huwa inaċċettabbli li wieħed ikollu jmur Londra biex jivverifika d-dikjarazzjonijiet ta' 
interess. Għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fil-websajt.

Emenda 29
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 i (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 63 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2i) Fl-Artikolu 63, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"2a. L-Aġenzija għandha tqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku:
- l-aġendi dettaljati tal-kumitati u l-gruppi 
ta' ħidma tagħha, sa mhux aktar tard 
mill-ġurnata qabel isiru l-laqgħat,
- ir-rekords ta' dawn il-laqgħat, fosthom 
il-lista tal-esperti kollha li ħadu sehem u 
tal-esperti li ma tħallewx jieħdu sehem 
minħabba kunflitti ta' interess, kif ukoll 
deskrizzjoni tad-deċiżjonijiet li ttieħdu, 
dettalji tal-votazzjonijiet u spjegi tal-voti, 
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inklużi l-opinjonijiet tal-minoranzi."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkunu żgurati t-trasparenza sħiħa tat-teħid ta' deċiżjonijet dwar il-prodotti 
mediċinali kif ukoll l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni xjentifika.

Emenda 30
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 j (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 63 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2j) Fl-Artikolu 63, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"2b. Il-kumitati tal-Aġenzija għandhom 
jiltaqgħu fil-pubbliku. Il-laqgħat 
għandhom jitħabbru permezz tal-websajt 
tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. L-
avviż għandu jinkludi informazzjoni dwar 
kif il-pubbliku jista' jieħu sehem. L-aċċess 
għad-dokumenti ġenerali għandu 
jingħata lill-parteċipanti kollha fil-
laqgħa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumitati konsultattivi ta' esperti tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għandhom jiltaqgħu 
fil-pubbliku, bħalma jsir fil-każ tal-laqgħat tal-kumitati konsultattivi ta' esperti tal-FDA, biex 
isiru dibattiti miftuħa kif ukoll biex il-pubbliku jkun preżenti. Dan jagħti aktar trasparenza fit-
teħid ta' deċiżjonijiet u jippromwovi l-aċċess għall-informazzjoni xjentifika mill-pubbliku.



PE441.030v01-00 24/24 AM\813618MT.doc

MT

Emenda 31
Carl Schlyter

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 k (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 80 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2k) Fl-Artikolu 80, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"Il-kunfidenzjalità kummerċjali tista' 
tingħata biss jekk ikun intwera b'mod ċar 
mill-applikant li l-iżvelar tal-
informazzjoni tikkawża livell mhux 
raġonevoli ta' preġudizzju fir-rigward tal-
interessi kummerċjali tad-detentur tal-
awtorizzazjzoni għat-tqegħid fis-suq. Il-
kunfidenzjalità kummerċjali ma tistax 
tkun applikata għal dokument sħiħ jew 
għal ċertu tip ta' dokumenti, iżda 
għandha tkun limitata għat-tneħħija ta' 
elementi speċifiċi ta' data, sakemm l-
iżvelar ma jkunx ta' interess pubbliku 
prevalenti."

Or. en


