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Emenda 43
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
.

Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha tinċaħad peress li hija motivata biss mill-interessi tal-
industrija farmaċetwika, għad-detriment tad-drittijiet tal-Istati Membri, u fl-aħħar mill-aħħar 
għad-detriment tal-interessi tal-pazjenti. L-Istat Membri huma mqiegħda taħt pressjoni 
(skadenzi ta’ valutazzjoni iqsar, sanzjonijiet spoporzjonati, rekwiżiti ta’ notifika stretti), 
filwaqt li l-kumpaniji farmaċetwiċi jistgħu jiksbu żidiet fil-prezzijiet permezz ta’ proċedura ta’ 
kunsens taċitu. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta ġdida u bbilanċjata.

Emenda 44
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta ma tirrigwardax il-moviment liberu ta’ kwalunkwe tip ta’ prodott, iżda 
tirrigwarda l-moviment liberu ta’ prodotti mediċinali u l-iffissar tal-prezz tagħhom, li jaqa’ 
taħt fil-kompetenza tal-Istati Membri fil-qasam tas-saħħa pubblika. Għalhekk l-
Artikolu 168 TFUE għandu jiġi miżjud mal-bażi legali.
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Emenda 45
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 168(7) u 114
tiegħu,

Or. en

Emenda 46
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jittieħed kont tal-evoluzzjoni 
tas-suq farmaċewtiku u ta’ politiki 
nazzjonali biex jikkontrollaw l-infiq 
pubbliku fuq il-mediċini, huma meħtieġa 
bidliet sostantivi lid-dispożizzjonijiet 
prinċipali kollha tad-Direttiva 89/105/KEE. 
Għaldaqstant, f'ġieħ iċ-ċarezza, id-Direttiva 
89/105/KEE trid tiġi sostitwita.

(2) Sabiex jittieħed kont tal-evoluzzjoni 
tas-suq farmaċewtiku u ta’ politiki 
nazzjonali biex jikkontrollaw l-infiq 
pubbliku fuq il-prodotti mediċinali, huma 
meħtieġa bidliet sostantivi lid-
dispożizzjonijiet prinċipali kollha tad-
Direttiva 89/105/KEE. Għaldaqstant, f'ġieħ 
iċ-ċarezza, id-Direttiva 89/105/KEE trid 
tiġi sostitwita.

Or. en

Emenda 47
Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jittieħed kont tal-evoluzzjoni 
tas-suq farmaċewtiku u ta’ politiki 

(2) Sabiex jittieħed kont tal-evoluzzjoni 
tas-suq farmaċewtiku u ta’ politiki 
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nazzjonali biex jikkontrollaw l-infiq 
pubbliku fuq il-mediċini, huma meħtieġa 
bidliet sostantivi lid-dispożizzjonijiet 
prinċipali kollha tad-Direttiva 89/105/KEE. 
Għaldaqstant, f'ġieħ iċ-ċarezza, id-Direttiva 
89/105/KEE trid tiġi sostitwita.

nazzjonali biex jikkontrollaw l-infiq 
pubbliku fuq il-mediċini, huma meħtieġa 
bidliet sostantivi lid-dispożizzjonijiet 
prinċipali kollha tad-Direttiva 89/105/KEE. 
Għaldaqstant, f'ġieħ iċ-ċarezza, id-Direttiva 
89/105/KEE trid tiġi emendata.

Or. lt

Emenda 48
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul l-aħħar deċennji l-Istati Membri 
ġew ikkonfrontati b’żieda kostanti fl-infiq 
farmaċewtiku, li wassal għall-adozzjoni ta’ 
politiki dejjem aktar innovattivi u 
kumplessi biex jimmaniġġaw il-konsum ta’ 
mediċini fil-qafas tas-sistemi pubbliċi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tagħhom. B’mod 
partikolari, l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
implimentaw firxa wiesgħa ta’ miżuri biex 
jikkontrollaw il-preskrizzjoni tal-mediċini, 
biex jirregolaw il-prezzijiet tagħhom jew 
biex jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
finanzjament pubbliku tagħhom. Dawn il-
miżuri għandhom l-għan prinċipali li 
jippromwovu s-saħħa pubblika billi 
jiżguraw id-disponibbiltà ta’ provvista 
biżżejjed ta’ prodotti mediċinali bi prezz 
raġonevoli, filwaqt li tiġi żgurata l-
istabbiltà finanzjarja tas-sistemi pubbliċi 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

(4) Matul l-aħħar deċennji l-Istati Membri 
ġew ikkonfrontati b’żieda kostanti fl-infiq 
farmaċewtiku, li wassal għall-adozzjoni ta’ 
politiki dejjem aktar innovattivi u 
kumplessi biex jimmaniġġaw il-konsum ta’ 
mediċini fil-qafas tas-sistemi pubbliċi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tagħhom. B’mod 
partikolari, l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
implimentaw firxa wiesgħa ta’ miżuri biex 
jikkontrollaw il-preskrizzjoni tal-mediċini, 
biex jirregolaw il-prezzijiet tagħhom jew 
biex jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
finanzjament pubbliku tagħhom. Dawn il-
miżuri għandhom l-għan prinċipali li 
jippromwovu s-saħħa pubblika billi 
jiżguraw id-disponibbiltà ta’ provvista 
biżżejjed ta’ prodotti mediċinali taħt 
kundizzjonijiet pari għaċ-ċittadini kollha 
tal-Unjoni Ewropea bi prezz raġonevoli, 
filwaqt li tiġi żgurata l-istabbiltà finanzjarja 
tas-sistemi pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-
saħħa. Mediċini kklassifikati bħala 
essenzjali fil-lista tal-WHO għandhom 
ikunu disponibbli għall-pazjenti fl-Istati 
Membri kollha, irrispettivament mid-daqs 
tas-suq. 

Or. sl
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Emenda 49
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul l-aħħar deċennji l-Istati Membri 
ġew ikkonfrontati b’żieda kostanti fl-infiq 
farmaċewtiku, li wassal għall-adozzjoni ta’ 
politiki dejjem aktar innovattivi u 
kumplessi biex jimmaniġġaw il-konsum ta’ 
mediċini fil-qafas tas-sistemi pubbliċi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tagħhom. B’mod 
partikolari, l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
implimentaw firxa wiesgħa ta’ miżuri biex 
jikkontrollaw il-preskrizzjoni tal-mediċini, 
biex jirregolaw il-prezzijiet tagħhom jew 
biex jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
finanzjament pubbliku tagħhom. Dawn il-
miżuri għandhom l-għan prinċipali li 
jippromwovu s-saħħa pubblika billi 
jiżguraw id-disponibbiltà ta’ provvista 
biżżejjed ta’ prodotti mediċinali bi prezz 
raġonevoli, filwaqt li tiġi żgurata l-
istabbiltà finanzjarja tas-sistemi pubbliċi 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

(4) Matul l-aħħar deċennji l-Istati Membri 
ġew ikkonfrontati b’żieda kostanti fl-infiq 
farmaċewtiku, li wassal għall-adozzjoni ta’ 
politiki dejjem aktar innovattivi u 
kumplessi biex jimmaniġġaw il-konsum ta’ 
prodotti mediċinali fil-qafas tas-sistemi 
pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
tagħhom. B’mod partikolari, l-awtoritajiet 
tal-Istati Membri implimentaw firxa 
wiesgħa ta’ miżuri biex jikkontrollaw il-
preskrizzjoni ta’ prodotti mediċinali, biex 
jirregolaw il-prezzijiet tagħhom jew biex 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
finanzjament pubbliku tagħhom. Dawn il-
miżuri għandhom l-għan prinċipali li 
jippromwovu s-saħħa pubblika għaċ-
ċittadini kollha billi jiżguraw id-
disponibbiltà ta’ provvista biżżejjed ta’ 
prodotti mediċinali effikaċi bi prezz 
raġonevoli, filwaqt li jiġi żgurat l-aċċess 
ugwali għal kura tas-saħħa ta’ kwalità 
għolja lil kullħadd.

Or. en

Emenda 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Matul l-aħħar deċennji l-Istati Membri 
ġew ikkonfrontati b’żieda kostanti fl-infiq 
farmaċewtiku, li wassal għall-adozzjoni ta’ 
politiki dejjem aktar innovattivi u 
kumplessi biex jimmaniġġaw il-konsum ta’ 

(4) Matul l-aħħar deċennji l-Istati Membri 
ġew ikkonfrontati b’żieda kostanti fl-infiq 
farmaċewtiku, li wassal għall-adozzjoni ta’ 
politiki dejjem aktar innovattivi u 
kumplessi biex jimmaniġġaw il-konsum ta’ 
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mediċini fil-qafas tas-sistemi pubbliċi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tagħhom. B’mod 
partikolari, l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
implimentaw firxa wiesgħa ta’ miżuri biex 
jikkontrollaw il-preskrizzjoni tal-mediċini, 
biex jirregolaw il-prezzijiet tagħhom jew 
biex jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
finanzjament pubbliku tagħhom. Dawn il-
miżuri għandhom l-għan prinċipali li 
jippromwovu s-saħħa pubblika billi 
jiżguraw id-disponibbiltà ta’ provvista 
biżżejjed ta’ prodotti mediċinali bi prezz 
raġonevoli, filwaqt li tiġi żgurata l-
istabbiltà finanzjarja tas-sistemi pubbliċi 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

mediċini fil-qafas tas-sistemi pubbliċi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tagħhom. B’mod 
partikolari, l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
implimentaw firxa wiesgħa ta’ miżuri biex 
jikkontrollaw il-preskrizzjoni tal-mediċini, 
biex jirregolaw il-prezzijiet tagħhom jew 
biex jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
finanzjament pubbliku tagħhom. Dawn il-
miżuri għandhom l-għan prinċipali li 
jippromwovu s-saħħa pubblika billi 
jiżguraw id-disponibbiltà ta’ provvista 
biżżejjed ta’ prodotti mediċinali bi prezz 
raġonevoli, filwaqt li tiġi żgurata l-
istabbiltà finanzjarja tas-sistemi pubbliċi 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Dawn il-
miżuri għandhom ukoll ikunu intiżi 
sabiex jippromwovu r-riċerka u l-iżvilupp 
ta’ prodotti mediċinali ġodda u sabiex tiġi 
rikonoxxuta l-innovazzjoni medika. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni fil-qasam tal-kura tas-saħħa ġġib magħha vantaġġi konsiderevoli għall-
pazjenti u trendi s-sistemi ta’ kura tas-saħħa aktar effiċjenti u sostenibbli.

Emenda 51
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Differenzi fil-miżuri nazzjonali jistgħu 
jxekklu u jfixklu l-kummerċ fl-Unjoni ta’ 
prodotti mediċinali u jfixklu l-
kompetizzjoni, u b’hekk jaffettwaw 
direttament il-funzjonament tas-suq intern 
tal-prodotti mediċinali.

(5) Differenzi fil-miżuri nazzjonali jistgħu 
jxekklu u jfixklu l-kummerċ fl-Unjoni ta’ 
prodotti mediċinali, u b’hekk jaffettwaw 
direttament il-funzjonament tas-suq intern 
tal-prodotti mediċinali.

Or. fr
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Emenda 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minħabba d-diversità ta' miżuri 
nazzjonali għall-immaniġġar tal-konsum
tal-mediċini, li jirregolaw il-prezzijiet 
tagħhom jew jistabbilixxu l-kundizzjonijiet 
tal-finanzjament pubbliku tagħhom, hu 
meħtieġ li tiġi ċċarata d-Direttiva 
89/105/KEE. B'mod partikolari din id-
Direttiva għandha tkopri l-miżuri mfassla 
mill-Istati Membri u li se jkollhom impatt 
fuq is-suq intern. Mill-adozzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE, il-proċeduri tal-
ipprezzar u r-rimborż evolvew u saru aktar 
kumplessi. Filwaqt li xi Stati Membri 
interpretaw il-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE b'mod restrittiv, il-
Qorti tal-Ġustizzja qatgħetha li dawk il-
proċeduri dwar l-ipprezzar u r-rimborż 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE, u dan skont l-
objettivi ta' dik id-Direttiva u l-ħtieġa li tipi
ċċarata l-effettività tagħha. Għaldaqstant, 
din id-Direttiva għandha tirrifletti l-
iżviluppi fl-politiki nazzjonali tal-ipprezzar 
u r-rimborż. Minħabba li jeżistu regoli u 
proċeduri speċifiċi fil-qasam tal-akkwisti 
pubbliċi u l-ftehimiet kuntrattwali 
volontarji, il-miżuri nazzjonali li jinvolvu 
l-akkwisti pubbliċi u l-ftehimiet 
kuntrattwali volontarji għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva.

(8) Minħabba d-diversità ta' miżuri 
nazzjonali li jiġġestixxu l-konsum tal-
mediċini, jirregolaw il-prezzijiet tagħhom 
jew jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-
finanzjament pubbliku tagħhom, hu 
meħtieġ li tiġi ċċarata d-Direttiva 
89/105/KEE. B'mod partikolari din id-
Direttiva għandha tkopri l-miżuri mfassla 
mill-Istati Membri u li jista’ jkollhom 
impatt fuq is-suq intern. Mill-adozzjoni 
tad-Direttiva 89/105/KEE, il-proċeduri tal-
ipprezzar u r-rimborż evolvew u saru aktar 
kumplessi. Filwaqt li xi Stati Membri 
interpretaw il-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE b'mod restrittiv, il-
Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li dawk il-
proċeduri dwar l-ipprezzar u r-rimborż 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE, fid-dawl tal-
objettivi ta' dik id-Direttiva u l-ħtieġa li tiġi
ċċarata l-effettività tagħha. Għaldaqstant, 
din id-Direttiva għandha tirrifletti l-
iżviluppi fl-politiki nazzjonali tal-ipprezzar 
u r-rimborż. Minkejja l-eżistenza ta’ regoli 
speċifiċi u proċeduri speċifiċi fil-qasam tal-
akkwisti pubbliċi u l-ftehimiet kuntrattwali 
volontarji, il-miżuri nazzjonali li jinvolvu 
l-akkwisti pubbliċi u l-ftehimiet 
kuntrattwali volontarji għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva biss jekk il-ftehimiet 
volontarji jippermettu wkoll it-trasparenza 
fil-qasam tal-prezz ta' xiri tal-mediċina li 
hija ta’ importanza primarja għall-
persuna assigurata. Għandu jkun ċar 
għat-tobba u l-ispiżjara bħala punti ta’ 
distribuzzjoni għal mediċini liema spejjeż 
huma sostnuti mill-pazjent u liema spejjeż 
huma sostnuti mis-sistemi ta’ kura tas-
saħħa għal mediċina ħalli jkunu jistgħu 
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jagħżlu l-mediċina li tkun 
ekonomikament l-aktar reġjonevoli 
irrispettivament mit-tip ta’ ftehim. 

Or. de

Emenda 53
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kull miżura biex direttament jew 
indirettament, tirregola l-prezzijiet ta’ 
prodotti mediċinali, kif ukoll kull miżura li 
tiddetermina l-kopertura tagħhom mis-
sistemi pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-
saħħa għandha tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli li huma 
indipendenti mill-oriġini tal-prodott u 
għandha tipprovdi rimedju legali, inklużi 
dawk ġudizzjarji, lill-kumpaniji milquta. 
Dawn ir-rekwiżiti għandhom japplikaw 
ugwalment għal miżuri nazzjonali, 
reġjonali jew lokali li jikkontrollaw jew 
jippromwovu l-preskrizzjoni ta’ prodotti 
mediċinali speċifiċi peress li dawn il-
miżuri jiddeterminaw ukoll il-kopertura 
effettiva tagħhom minn sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

(9) Kull miżura biex direttament jew 
indirettament, tirregola l-prezzijiet ta’ 
prodotti mediċinali, kif ukoll kull miżura li 
tiddetermina l-kopertura tagħhom mis-
sistemi pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-
saħħa għandha tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli li huma 
indipendenti mill-oriġini tal-prodott. Dawn 
ir-rekwiżiti għandhom japplikaw 
ugwalment għal miżuri nazzjonali, 
reġjonali jew lokali li jikkontrollaw jew 
jippromwovu l-preskrizzjoni ta’ prodotti 
mediċinali speċifiċi peress li dawn il-
miżuri jiddeterminaw ukoll il-kopertura 
effettiva tagħhom minn sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza taaħha fil-Kawża C-62/09, il-Qorti tal-Ġustizzja awtorizzat miżuri intiżi sabiex 
tiġi kkontrollata jew inkoraġġuta l-preskrizzjoni ta’ ċerti prodotti mediċinali.  Barra minn 
hekk, dawn il-miżuri ma għandhom l-ebda impatt fuq id-deċiżjonijiet li jiġu inklużi prodotti 
mediċinali fil-kamp ta' applikazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni ta' saħħa nazzjonali. Tali 
proposta tkun tippermetti wkoll il-produtturi tal-prodotti mediċinali kollha f’kompetizzjoni 
jippreżentaw appelli, u b’hekk jinħoloq inkubu amministrattiv u legali.
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Emenda 54
Karin Kadenbach

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kull miżura biex direttament jew 
indirettament, tirregola l-prezzijiet ta’ 
prodotti mediċinali, kif ukoll kull miżura li 
tiddetermina l-kopertura tagħhom mis-
sistemi pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-
saħħa għandha tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli li huma 
indipendenti mill-oriġini tal-prodott u 
għandha tipprovdi rimedju legali, inklużi 
dawk ġudizzjarji, lill-kumpaniji milquta. 
Dawn ir-rekwiżiti għandhom japplikaw 
ugwalment għal miżuri nazzjonali, 
reġjonali jew lokali li jikkontrollaw jew 
jippromwovu l-preskrizzjoni ta’ prodotti 
mediċinali speċifiċi peress li dawn il-
miżuri jiddeterminaw ukoll il-kopertura 
effettiva tagħhom minn sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

(9) Kull miżura biex direttament jew 
indirettament, tirregola l-prezzijiet ta’ 
prodotti mediċinali, kif ukoll kull miżura, 
inklużi rakkomandazzjonijiet li jistgħu 
jkunu meħtieġa, li tiddetermina l-
kopertura tagħhom mis-sistemi pubbliċi 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa għandha tkun 
ibbażata fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli 
li huma indipendenti mill-oriġini tal-
prodott u għandha tipprovdi rimedju legali, 
inklużi dawk ġudizzjarji, lill-kumpaniji 
milquta. Dawn ir-rekwiżiti għandhom 
japplikaw ugwalment għal miżuri 
nazzjonali, reġjonali jew lokali li 
jikkontrollaw jew jippromwovu l-
preskrizzjoni ta’ prodotti mediċinali 
speċifiċi peress li dawn il-miżuri 
jiddeterminaw ukoll il-kopertura effettiva 
tagħhom minn sistemi tal-assigurazzjoni 
tas-saħħa.

Or. en

Emenda 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Kull miżura biex direttament jew 
indirettament, tirregola l-prezzijiet ta’ 
prodotti mediċinali, kif ukoll kull miżura li 
tiddetermina l-kopertura tagħhom mis-
sistemi pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-
saħħa għandha tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli li huma 

(9) Kull miżura biex direttament jew 
indirettament, tirregola l-prezzijiet ta’ 
prodotti mediċinali, kif ukoll kull miżura li 
tiddetermina l-kopertura tagħhom mis-
sistemi pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-
saħħa għandha tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli li huma 
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indipendenti mill-oriġini tal-prodott u 
għandha tipprovdi rimedju legali, inklużi 
dawk ġudizzjarji, lill-kumpaniji milquta. 
Dawn ir-rekwiżiti għandhom japplikaw 
ugwalment għal miżuri nazzjonali, 
reġjonali jew lokali li jikkontrollaw jew 
jippromwovu l-preskrizzjoni ta’ prodotti 
mediċinali speċifiċi peress li dawn il-
miżuri jiddeterminaw ukoll il-kopertura 
effettiva tagħhom minn sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

indipendenti mill-oriġini tal-prodott. Dawn 
ir-rekwiżiti għandhom japplikaw 
ugwalment għal miżuri nazzjonali, 
reġjonali jew lokali li jikkontrollaw jew 
jippromwovu l-preskrizzjoni ta’ prodotti 
mediċinali speċifiċi peress li dawn il-
miżuri jiddeterminaw ukoll il-kopertura 
effettiva tagħhom minn sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. en

Emenda 56
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-kriterji li fuqhom huma bbażati d-
deċiżjonijiet li jirregolaw, direttament jew 
inidirettament, il-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali, kif ukoll kull miżura li 
tiddetermina sa fejn dawn se għandhom 
ikunu koperti mis-sistemi ta’ 
assigurazzjoni tas-saħħa pubblika 
għandhom jinkludu l-valutazzjoni tal-
bżonnijiet medikali mhux sodisfatti, il-
benefiċċji kliniċi u soċjali u l-
innovazzjoni, kif stabbilit fl-opinjoni tal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar il-proposta għal direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-
trasparenza ta’ miżuri li jirregolaw il-
prezzijiet ta’ prodotti mediċinali għall-użu 
mill-bniedem u l-inklużjoni tagħhom fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ sistemi pubbliċi 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa, tat-12 ta’ 
Ġunju 20121.  Tali kriterji għandhom 
jinkludu wkoll il-protezzjoni għall-aktar 
gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni.
_____________
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Emenda 57
Karin Kadenbach

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Applikazzjonijiet biex jiġi approvat il-
prezz ta’ prodott mediċinali jew biex tiġi 
ddeterminata l-kopertura tiegħu mis-
sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa ma 
għandhomx idewmu l-
kummerċjalizzazzjoni ta' dak il-prodott 
iktar milli hemm bżonn. Huwa għalhekk 
mixtieq li din id-Direttiva tistabbilixxi 
limiti obbligatorji ta’ żmien li fihom 
għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet 
nazzjonali. Sabiex ikunu effettivi, il-
perjodi ta’ żmien preskritti għandhom 
jibdew jiddekorru mill-irċevuta ta’ 
applikazzjoni sad-dħul fis-seħħ tad-
deċiżjoni korrispondenti. Għandhom 
jinkludu l-evalwazzjonijiet kollha tal-
esperti, inklużi l-valutazzjonijiet tat-
teknoloġija tas-saħħa fejn ikun applikabbli, 
u l-passi amministrattivi kollha meħtieġa 
sabiex id-deċiżjoni tiġi adottata u jkollha 
effett legali.

(10) Applikazzjonijiet biex jiġi approvat il-
prezz ta’ prodott mediċinali jew biex tiġi 
ddeterminata l-kopertura tiegħu mis-
sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa ma 
għandhomx idewmu l-
kummerċjalizzazzjoni ta' dak il-prodott 
iktar milli hemm bżonn. Huwa għalhekk 
mixtieq li din id-Direttiva tistabbilixxi 
limiti obbligatorji ta’ żmien li fihom 
għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet 
nazzjonali. Sabiex ikunu effettivi, il-
perjodi ta’ żmien preskritti għandhom 
jibdew jiddekorru mill-irċevuta ta’ 
applikazzjoni sad-dħul fis-seħħ tad-
deċiżjoni korrispondenti. Għandhom 
jinkludu r-rakkomandazzjonijiet u l-
evalwazzjonijiet kollha tal-esperti, inklużi 
l-valutazzjonijiet tat-teknoloġija tas-saħħa 
fejn ikun applikabbli, u l-passi 
amministrattivi kollha meħtieġa sabiex id-
deċiżjoni tiġi adottata u jkollha effett 
legali. 

Or. en

Emenda 58
Nessa Childers

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kif iċċarat mill-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja, il-limiti ta' żmien għall-
inklużjoni ta' prodotti mediċinali fis-
sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
spjegati fid-Direttiva 89/105/KEE 
għandhom ikunu mandatorji. L-esperjenza 
wriet li dawk il-limiti ta' żmien ma jkunux 
rispettati dejjem u li hemm ħtieġa li tkun 
żgurata ċ-ċertezza legali u li jittejbu r-
regoli ta' proċedura marbuta mal-inklużjoni 
ta' prodotti mediċinali fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni 
tas-saħħa. Għaldaqstant, għandha 
tiddaħħal fis-seħħ sistema ta' rimedju 
effettiva u rapida.

(11) Kif iċċarat mill-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja, il-limiti ta' żmien għall-
inklużjoni ta' prodotti mediċinali fis-
sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
spjegati fid-Direttiva 89/105/KEE 
għandhom ikunu mandatorji. L-esperjenza 
wriet li dawk il-limiti ta' żmien ma jkunux 
rispettati dejjem u li hemm ħtieġa li tkun 
żgurata ċ-ċertezza legali u li jittejbu r-
regoli ta' proċedura marbuta mal-inklużjoni 
ta' prodotti mediċinali fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni 
tas-saħħa. Għaldaqstant, għandhom jiġu 
inkoraġġuti sistemi ta' rimedju effettivi u 
rapidi.

Or. en

Emenda 59
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kif iċċarat mill-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja, il-limiti ta' żmien għall-
inklużjoni ta' prodotti mediċinali fis-
sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
spjegati fid-Direttiva 89/105/KEE 
għandhom ikunu mandatorji. L-esperjenza 
wriet li dawk il-limiti ta' żmien ma jkunux 
rispettati dejjem u li hemm ħtieġa li tkun 
żgurata ċ-ċertezza legali u li jittejbu r-
regoli ta' proċedura marbuta mal-inklużjoni 
ta' prodotti mediċinali fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni 
tas-saħħa. Għaldaqstant, għandha 
tiddaħħal fis-seħħ sistema ta' rimedju 
effettiva u rapida.

(11) Kif iċċarat mill-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja, il-limiti ta' żmien għall-
inklużjoni ta' prodotti mediċinali fis-
sistema tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
spjegati fid-Direttiva 89/105/KEE 
għandhom ikunu mandatorji. L-esperjenza 
wriet li dawk il-limiti ta' żmien ma jkunux 
rispettati dejjem u li hemm ħtieġa li tkun 
żgurata ċ-ċertezza legali u li jittejbu r-
regoli ta' proċedura marbuta mal-inklużjoni 
ta' prodotti mediċinali fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni 
tas-saħħa. Għaldaqstant, għandhom jiġu 
inkoraġġuti miżuri ta' rimedju effettivi u 
rapidi.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Proċeduri ta’ rimedju, inklużi l-proċeduri ġudizzjarji, diġà jeżistu fl-Istati Membri. Barra 
minn hekk, dawn il-proċeduri jidħlu fil-kompetenza tal-Istati Membri u ma jidħlux fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ din id-direttiva, li tirrigwarda l-proċeduri amministrattivi għall-
approvazzjoni tal-prezz tal-prodotti mediċinali u l-awtorizzazzjoni tal-kost tagħhom taħt is-
sistemi ta' assigurazzjoni tas-saħħa.

Emenda 60
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-Komunikazzjoni tagħha 
"Sommarju Eżekuttiv tar-Rapport ta' 
Inkjesta tas-Settur Farmaċewtiku", il-
Kummissjoni wriet li l-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar ta’ spiss idewmu 
bla bżonn it-tnedija ta’ mediċini ġeneriċi 
fis-swieq Ewropej. L-approvazzjoni tal-
prezz ta’ prodotti mediċinali ġeneriċi u l-
kopertura tagħhom mis-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa ma għandhiex 
teħtieġ xi valutazzjoni ġdida jew dettaljata 
meta l-prodott ta’ referenza jkun diġà ġie 
pprezzat u inkluż fis-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Huwa għalhekk 
xieraq li f'dawk il-każijiet jiġu stabbiliti 
limiti ta’ żmien iqsar għall-prodotti 
mediċinali ġeneriċi.

(12) Fil-Komunikazzjoni tagħha 
"Sommarju Eżekuttiv tar-Rapport ta' 
Inkjesta tas-Settur Farmaċewtiku", il-
Kummissjoni wriet li l-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar ta’ spiss idewmu 
bla bżonn it-tnedija ta’ prodotti mediċinali 
bijosimili jew ġeneriċi fis-swieq Ewropej. 
L-approvazzjoni tal-prezz ta’ prodotti 
mediċinali ġeneriċi jew bijosimili u l-
kopertura tagħhom mis-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa ma għandhiex 
teħtieġ xi valutazzjoni ġdida jew dettaljata 
meta l-prodott ta’ referenza jkun diġà ġie 
pprezzat u inkluż fis-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Huwa għalhekk 
xieraq li f'dawk il-każijiet jiġu stabbiliti 
limiti ta’ żmien iqsar għall-prodotti 
mediċinali ġeneriċi jew bijosimili.

Or. en

Emenda 61
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-Komunikazzjoni tagħha 
"Sommarju Eżekuttiv tar-Rapport ta' 
Inkjesta tas-Settur Farmaċewtiku", il-
Kummissjoni wriet li l-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar ta’ spiss idewmu 
bla bżonn it-tnedija ta’ mediċini ġeneriċi 
fis-swieq Ewropej. L-approvazzjoni tal-
prezz ta’ prodotti mediċinali ġeneriċi u l-
kopertura tagħhom mis-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa ma għandhiex 
teħtieġ xi valutazzjoni ġdida jew dettaljata 
meta l-prodott ta’ referenza jkun diġà ġie 
pprezzat u inkluż fis-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Huwa għalhekk 
xieraq li f'dawk il-każijiet jiġu stabbiliti 
limiti ta’ żmien iqsar għall-prodotti 
mediċinali ġeneriċi.

(12) Fil-Komunikazzjoni tagħha 
"Sommarju Eżekuttiv tar-Rapport ta' 
Inkjesta tas-Settur Farmaċewtiku", il-
Kummissjoni wriet li l-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar ta’ spiss idewmu 
bla bżonn it-tnedija ta’ mediċini ġeneriċi 
fis-swieq Ewropej. L-approvazzjoni tal-
prezz ta’ prodotti mediċinali ġeneriċi u l-
kopertura tagħhom mis-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa ma għandhiex 
teħtieġ xi valutazzjoni ġdida jew dettaljata 
meta l-prodott ta’ referenza jkun 
essenzjalment simili fis-sens tad-Direttiva 
2001/83/KE, u jkun diġà ġie pprezzat u 
inkluż fis-sistema tal-assigurazzjoni tas-
saħħa. Huwa għalhekk xieraq li f'dawk il-
każijiet jiġu stabbiliti limiti ta’ żmien iqsar 
għall-prodotti mediċinali ġeneriċi. Jekk il-
prodotti mediċinali ġeneriċi jkun fihom 
differenzi meta mqabbla mal-prodott 
mediċinali ta’ referenza, pereżempju għal 
dak li jikkonċerna l-ippakkjar tagħhom 
jew l-indikazzjonijiet terapewtiċi tagħhom, 
l-Istati Membri jistgħu jipprevedu l-
valutazzjoni tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-proċess deċiżjonali fir-rigward tal-mediċini ġeneriċi li l-prodotti mediċinali ta’ 
referenza tagħhom diġà ġew evalwati għandu jitħaffef, għandha tinżamm il-possibbiltà li jiġu 
evalwati l-prodotti ġeneriċi li mhumiex essenzjalment simili għall-prodott ta’ referenza 
tagħhom. Ċerti prodotti ġeneriċi jistgħu jkunu differenti mill-prodott ta’ refrenza tagħhom 
għal dak li jinnkonċerna l-ippakkjar jew l-indikazzjonijiet terapetwiċi tagħhom.

Emenda 62
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-rimedji ġudizzjarji disponibbli fl-
Istati Membri kellhom rwol limitat f'li 
jiżguraw il-konformità mal-istess limiti ta' 
żmien minħabba l-proċeduri ta’ spiss twal 
fil-ġurisdizzjonijiet nazzjonali, li jżommu 
lill-kumpaniji milquta milli jibdew azzjoni 
legali. Għaldaqstant, hemm il-ħtieġa ta’ 
mekkaniżmi effettivi biex jikkontrollaw u 
jinfurzaw il-konformità mal-limiti taż-
żmien għal deċiżjonijiet marbuta mal-
ipprezzar u r-rimborż.

imħassar

Or. en

Emenda 63
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-rimedji ġudizzjarji disponibbli fl-
Istati Membri kellhom rwol limitat f'li 
jiżguraw il-konformità mal-istess limiti ta' 
żmien minħabba l-proċeduri ta’ spiss twal 
fil-ġurisdizzjonijiet nazzjonali, li jżommu 
lill-kumpaniji milquta milli jibdew azzjoni 
legali. Għaldaqstant, hemm il-ħtieġa ta’ 
mekkaniżmi effettivi biex jikkontrollaw u 
jinfurzaw il-konformità mal-limiti taż-
żmien għal deċiżjonijiet marbuta mal-
ipprezzar u r-rimborż.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri ta’ rimdeju, inklużi l-proċeduri ġudizzjarji, jidħlu fil-kompetenza tal-Istati 
Membri u ma jidħlux fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-direttiva, li tirrigwarda l-proċeduri 
amministrattivi għall-approvazzjoni tal-prezz tal-prodotti mediċinali u l-awtorizzazzjoni tal-
kost tagħhom taħt is-sistemi ta' assigurazzjoni tas-saħħa.
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Emenda 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Ir-rimedji ġudizzjarji disponibbli fl-
Istati Membri kellhom rwol limitat f'li 
jiżguraw il-konformità mal-istess limiti ta' 
żmien minħabba l-proċeduri ta’ spiss twal 
fil-ġurisdizzjonijiet nazzjonali, li jżommu 
lill-kumpaniji milquta milli jibdew azzjoni 
legali. Għaldaqstant, hemm il-ħtieġa ta’ 
mekkaniżmi effettivi biex jikkontrollaw u 
jinfurzaw il-konformità mal-limiti taż-
żmien għal deċiżjonijiet marbuta mal-
ipprezzar u r-rimborż.

imħassar

Or. en

Emenda 65
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u 
r-rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta'
prodotti mediċinali, inklużi l-prodotti 
mediċinali orfni u l-bijoekwivalenza ta'
prodotti mediċinali ġeneriċi jew bijosimili
mal-prodott ta' referenza, jiġu aċċertati fil-
qafas tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en
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Emenda 66
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, fejn ġew espressi riservazzjonijiet 
leġittimi fid-dawl ta’ għarfien miksub 
riċentement, l-Istati Membri għandhom 
għalhekk jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

Or. sl

Emenda 67
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk (il-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
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bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali. bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali). L-
Istati Membri għandhom jiġu żgurati l-
aċċess sħiħ għad-data użata mill-awtorità 
ta’ awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni fil-valutazzzjoni ta’ 
dawn l-elementi, bil-ħsieb li jiġu evalwati 
s-sikurezza, l-effikaċja u l-effettività 
relattivi tal-mediċina fil-kuntest tal-
iskema ta’ assigurazzjoni tas-saħħa. L-
awtoritajiet kompetemti għandhom ukoll 
ikollhom id-dritt li jitolbu data 
addizzjonali għall-finijiet tal-evalwazzjoni 
tagħhom.

Or. en

Emenda 68
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u 
r-rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inklużi l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza u s-
similarità ta’ prodotti mediċinali 
bijosimili, jiġu aċċertati fil-qafas tal-
proċeduri ta' awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, u l-Istati Membri 
għandhom jiġu żgurati l-aċċess sħiħ 
għad-data użata fil-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni
ħalli jkunu jistgħu jevalwaw is-sikurezza
u l-effikaċja relattivi ta’ prodott mediċinali
fil-kuntest tal-proċeduri ta’ pprezzar u 
rimbors.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi għal prodotti mediċinali speċifiċi tirrappreżneta 
il-vaur miżjud prinċipali ta’ din ir-riformulazzjoni. Madankollu, sabiex jiġu koperti l-prodotti 
mediċinali ġeneriċi kollha, inklużi il-bijoterapiji, huwa neċessarju li jiġi introdott il-kunċett 
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ta’ bijosimilarità flimkien mal-bijoekwivalenza.

Emenda 69
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

(14) Il-prova tal-kwalità, is-sigurtà u l-
effikaċja ta’ prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, tiġi 
vverifikata fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi 
essenzjali (il-kwalità, is-sikurezza, l-
effikaċja jew il-bijosimilarità) li hi bbażata 
fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
jiġu żgurati l-aċċess sħiħ għad-data użata 
mill-awtoritajiet inkarigati mill-għoti ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
ħalli jkunu jistgħu jevalwaw is-sikurezza, 
l-effiċjenza u l-effikaċja relattivi ta’ prodott 
mediċinali fil-kuntest tal-inklużjoni tiegħu 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-sistema ta’ 
assigurazzjoni tas-saħħa obbligatorja. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu 
jistgħu wkoll jinkludu jew jiġġeneraw 
data addizzjonali rilevanti għall-finijiet 
tal-valutazzjoni ta’ prodotti mediċinali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-interpretazzjoni mhux korretta ta’ din il-premessa tista’ timpedixxi l-Istati Membri milli 
jużaw data jew milli jitolbu data addizzjonali li huma jkollhom bżonn fil-valutazzjoni tagħhom 
tar-rapport bejn ir-riskju u l-benefiċċju relattiv u l-effikaċja relattiva tal-prodotti mediċinali 
meta mqabbla mat-trattamenti diġà koperti mis-sistemi mazzjonali ta’ assigurazzjoni tas-
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saħħa.

Emenda 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali. 
B’mod simili, fil-każ ta’ mediċini orfni, l-
Istati Membri ma għandhomx jirrivalutaw 
il-kriterji għall-indikazzjoni ta’ orfni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun inaċċettabbli li l-valur miżjud mediku ta’ dawn il-prodotti mediċinali jitqiegħed 
inkwistjoni fuq livell nazzjonali, peress li dak il-valur miżjud jikkostitwixxi kundizzjoni 
essenzjali għall-awtorizzazzjoni tagħhom fil-livell tal-UE. Kjarifika ta’ dan it-tip bl-ebda mod 
ma tmur kontra d-deċiżjoni mill-awtorità nazzjonali dwar jekk tagħtix rimbors tal-kost ta’ 
prodott mediċinali orfni jew le, iżda fil-fatt tinkoraġġixxi l-awtoritajiet nazzjonali jagħmlu użu 
akbar tal-għarfien espert miksub fil-livell tal-UE.

Emenda 71
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku, ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni li tikkonċerna l-istatus tal-
privattiva tal-prodott mediċinali ta' 
referenza u ma għandhomx jeżaminaw il-
validità ta' allegata vjolazzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali kemm-il darba l-
prodott mediċinali ġeneriku jkun 
manifatturat jew ikkumerċjalizzat wara d-
deċiżjoni tagħhom. Konsegwentement, il-
kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali la 
għandhom jinterferixxu mal-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar fl-Istati Membri u 
lanqas idewmuhom.

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku, ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni li tikkonċerna l-istatus tal-
privattiva tal-prodott mediċinali ta' 
referenza u ma għandhomx jeżaminaw il-
validità ta' allegata vjolazzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali kemm-il darba l-
prodott mediċinali ġeneriku jkun 
manifatturat jew ikkumerċjalizzat wara d-
deċiżjoni tagħhom. Konsegwentement, il-
kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali la 
għandhom jinterferixxu mal-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar ta’ mediċini 
ġeneriċi fl-Istati Membri u lanqas 
idewmuhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li din il-proċedura tirreferi biss għall-mediċini ġeneriċi.

Emenda 72
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku, ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni li tikkonċerna l-istatus tal-
privattiva tal-prodott mediċinali ta' 
referenza u ma għandhomx jeżaminaw il-
validità ta' allegata vjolazzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali kemm-il darba l-
prodott mediċinali ġeneriku jkun 
manifatturat jew ikkumerċjalizzat wara d-
deċiżjoni tagħhom. Konsegwentement, il-
kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali la 
għandhom jinterferixxu mal-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar fl-Istati Membri u 
lanqas idewmuhom.

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku bijoekwivalenti, ma għandhomx 
jitolbu informazzjoni li tikkonċerna l-
istatus tal-privattiva tal-prodott mediċinali 
ta' referenza, iżda għandhom ikunu 
jistgħu jeżaminaw il-validità ta' allegata 
vjolazzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ġeneriku bijoekwivalenti jkun 
manifatturat jew ikkumerċjalizzat wara d-
deċiżjoni tagħhom. Dik ir-responsabbiltà 
ma tistax titneħħa lill-Istati Membri.
Mingħajr preġudizzju għar-
responsabbiltà tal-Istati Membri li 
jeżaminaw l-informazzjoni, il-kwistjonijiet 
tal-proprjetà intellettwali la għandhom 
jinterferixxu mal-proċeduri ta’ pprezzar u 
ta' rimburżar fl-Istati Membri u lanqas 
idewmuhom.

Or. sl

Emenda 73
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri għandhom irendu 
d-dokumenti u informazzzjoni rilevanti 
disponibbli għall-pubbliku 
f’pubblikazzjoni adatta, b’mod konformi 
mal-prattika nazzjonali, li tista’ tinkludi 
format elettroniku jew format onlajn. 
Meta jippubblikaw tali informazzjoni, 
huma għandhom jiżguraw li l-kwalità tad-
data provduta tkun raġonevoli u li ma 
tkunx tali li tista’ tippreġudika l-
kompetittività tal-UE. 

Or. sl

Emenda 74
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw id-disponibbiltà għall-pubbliku 
ta’ dokumenti u informazzzjoni 
f’pubblikazzjoni adatta, b’mod konformi 
mal-prattika nazzjonali, li għandha 
tinkludi format elettroniku jew format 
onlajn.

Or. en

Emenda 75
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) It-trasparenza, l-integrità u l-
indipendenza tat-teħid ta’ deċiżjonijiet fi 
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ħdan l-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jiġu żgurati permezz tal-pubblikazzjoni 
tal-ismijiet tal-awtoritajiet kompetenti u 
tal-fażijiet proċedurali li jwasslu għad-
deċiżjonijiet ta’ pprezzar u rimbors.

Or. sl

Emenda 76
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Il-prinċipji ta’ trasparenza, integrità 
u indipendenza tal-proċess deċiżjonali 
għandhom jiġu rispettati mill-awtoritajiet 
pubbliċi nazzjonali kompetenti inkarigati 
mid-deċiżjonijiet ta’ pprezzar u rimbors. 

Or. en

Emenda 77
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Istati Membri spiss emendaw l-
iskemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
tagħhom jew adottaw miżuri ġodda li 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE. Huwa għalhekk 
meħtieġ li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta’ 
informazzjoni maħsuba, min-naħa 
waħda, biex jiżguraw il-konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati u, min-naħa l-
oħra, biex jiffaċilitaw djalogu preventiv 
mal-Kummissjoni fir-rigward tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

imħassar



PE497.983v01-00 26/59 AM\916168MT.doc

MT

Or. cs

Emenda 78
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Istati Membri spiss emendaw l-
iskemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
tagħhom jew adottaw miżuri ġodda li 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE. Huwa għalhekk 
meħtieġ li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta’ 
informazzjoni maħsuba, min-naħa waħda, 
biex jiżguraw il-konsultazzjoni mal-
partijiet interessati u, min-naħa l-oħra, biex 
jiffaċilitaw djalogu preventiv mal-
Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni
ta' din id-Direttiva.

(16) L-Istati Membri spiss emendaw l-
iskemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
tagħhom jew adottaw miżuri ġodda li 
jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE. Huwa għalhekk 
meħtieġ li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta’ 
informazzjoni maħsuba, min-naħa waħda, 
biex jiżguraw il-konsultazzjoni mal-
partijiet interessati inklużi l-
organizzazzjonijiet ta’ pazjenti u ta’ 
konsumaturi u, min-naħa l-oħra, biex 
jiffaċilitaw djalogu preventiv mal-
Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 79
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) F’konformità mad-Dikjarazzjoni 
Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-
Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’ 
spjegazzjoni tat-28 ta’ Settembru 2011, l-
Istati Membri ntrabtu li jakkumpanjaw, 
f’każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri 
ta’ traspożizzjoni tagħhom ma’ dokument 
wieħed jew aktar li jispjega r-relazzjoni 
bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-
partijiet korrispondenti tal-istrumenti tat-

imħassar
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traspożizzjoni nazzjonali. Dwar din id-
Direttiva, il-leġiżlatur iqis it-trażmissjoni 
ta' tali dokumenti bħala waħda 
ġustifikata.

Or. cs

Emenda 80
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull miżura nazzjonali, reġjonali jew lokali, 
sew jekk stabbilita permezz ta' liġi, ta' 
regolament jew ta' azzjoni amministrattiva, 
biex jikkontrollaw il-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem jew 
biex jistabbilixxu jekk il-firxa ta' prodotti 
mediċinali koperti mis-sistemi ta' 
assigurazzjoni tas-saħħa pubblika, inkluż 
dwar sa liema punt tasal il-kopertura 
tagħhom u l-kundizzjonijiet ta' din il-
kopertura, tikkonformax mar-rekwiżiti ta' 
din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull miżura nazzjonali, reġjonali jew lokali, 
sew jekk stabbilita permezz ta' liġi, ta' 
regolament jew ta' azzjoni amministrattiva, 
intiża sabiex tikkontrolla l-prezzijiet ta' 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
jew sabiex tistabbilixxi l-firxa ta' prodotti 
mediċinali koperti mis-sistemi pubbliċi ta' 
assigurazzjoni tas-saħħa, inkluż dwar sa 
liema punt tasal il-kopertura tagħhom u l-
kundizzjonijiet ta' din il-kopertura, 
tikkonforma mar-rekwiżiti ta' din id-
Direttiva. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dawn il-miżuri ma jkunux 
idduplikati fil-livell reġjonali jew lokali fl-
istati rispettivi tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F’ċerti Stati membri, il-kura tas-saħħa hija ġestita simultanjament fil-livell nazzjonali u fil-
livell lokali. Għalhekk sabiex jiġi evitat li jitwal il-ħin ta’ stennija jew li jinħoloq burokrazija 
addizzjonali, id-Direttiva għandha tiżgura li ma hemm sovrapożizzjoni fil-proċeduri fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali. 

Emenda 81
Thomas Ulmer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għall-prodotti mediċinali li huma 
disponibbli b’preskrizzjoni iżda mhumiex 
suġġetti għal rimbors mis-sistema 
nazzjonali ta’ assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. de

Emenda 82
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ftehimiet kuntrattwali volontarji 
konklużi bejn l-awtoritajiet pubbliċi u d-
detentur ta’ awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 
mediċinali li għandhom l-għan li 
jippermettu l-provvista effettiva ta’ din il-
mediċina lil pazjenti skont kundizzjonijiet 
speċifiċi;

(a) ftehimiet kuntrattwali volontarji, 
suġġetti għal verifika ta’ elementi li 
jikkonċernaw l-effikaċja u jew l-effikaċja 
relattiva jew l-użu korrett ta' mediċina 
partikolari, konklużi bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi u d-detentur ta’ awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 
mediċinali li għandhom l-għan li 
jippermettu l-provvista effettiva ta’ din il-
mediċina lil pazjenti skont kundizzjonijiet 
speċifiċi għal perjodu miftiehem;

Or. sl

Emenda 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ftehimiet kuntrattwali volontarji 
konklużi bejn l-awtoritajiet pubbliċi u d-

(a) ftehimiet kuntrattwali volontarji 
konklużi bejn l-awtoritajiet pubbliċi u d-



AM\916168MT.doc 29/59 PE497.983v01-00

MT

detentur ta’ awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 
mediċinali li għandhom l-għan li 
jippermettu l-provvista effettiva ta’ din il-
mediċina lil pazjenti skont kundizzjonijiet 
speċifiċi;

detentur ta’ awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 
mediċinali li għandhom l-għan li 
jippermettu l-provvista effettiva ta’ din il-
mediċina lil pazjenti skont kundizzjonijiet 
speċifiċi, sakemm tali arranġamenti 
jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti ta’ 
trasparenza tal-Artikolu 5, paragrafu 3a 
(ġdid);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anki l-prezzijiet stabbiliti fi ftehimiet volontarji għandhom ikunu notifikati lill-punti ta’ 
distribuzzjoni ħalli jiġi permess ix-xiri tal-irħas mediċini.

Emenda 84
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
japplikaw għal miżuri maħsuba biex 
jistabbilixxu liema prodotti mediċinali 
jistgħu jiġu inklużi fi ftehim kuntrattwali 
jew proċeduri ta’ akkwist pubbliku.

imħassar

Or. cs

Emenda 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din id-Direttiva ma tistax tqiegħed 
inkwistjoni l-għoti ta’ awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni ta’ mediċina taħt il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 6 tad-
Direttiva 2001/83/KE.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tirregola l-proċeduri deċiżjonali fir-rigward tal-ipprezzar u r-rimbors 
ta' prodotti farmaċewtiċi u mhux tiddefinixxi mill-ġdid il-proċess għall-għoti ta' 
awtorizzazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjon’. L-awtorizzazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni 
huma regolati mid-Direttiva 2001/83/KE, li telenka l-kriterji applikabbli għall-kwalità, is-
sikurezza u l-effikaċja ta’ prodott.

Emenda 86
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) “prodott mediċinali bijosimili” tfisser 
prodott mediċinali bioloġiku simili 
approvat skont l-Artikolu 10(4) tad-
Direttiva 2001/83/KE;

Or. en

Emenda 87
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a) ‘prodott mediċinali bijosimili’ tfisser 
prodott mediċinali bioloġiku simili 
approvat skont l-Artikolu 10(4) tad-
Direttiva 2001/83/KE; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi għal prodotti mediċinali speċifiċi tirrappreżneta 
il-vaur miżjud prinċipali ta’ din ir-riformulazzjoni. Madankollu, sabiex jiġu koperti l-prodotti 
mediċinali ġeneriċi kollha, inklużi il-bijoterapiji, huwa neċessarju li jiġi introdott il-kunċett 
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ta’ bijosimilarità flimkien mal-bijoekwivalenza.

Emenda 88
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4) “teknoloġija tas-saħħa” tfisser 
teknoloġija tas-saħħa kif definit fil-
punt (l) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 
2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ definizzjoni ta’ teknoloġiji tas-saħħa huwa arbitrarju u mhux ġustifikat 
peress li attwalment ma hemmx interpretazzjoni komuni ta’ xi jfisser dan il-kunċett. Flimkien 
mal-introduzzjoni ta’ żewġ sistemi differenti li jirregolaw l-iskadenzi għall-approvazzjoni tal-
prezz u l-awtorizzazzjoni tar-rimbors ta’ prodotti mediċinali mhux ġeneriċi, l-istabbiliment 
ta’ tali definizzjoni se jikkomplika l-kwistjoni.

Emenda 89
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5) "valutazzjoni tat-teknoloġija tas-
saħħa" tfisser valutazzjoni tal-effikaċja 
relattiva jew tal-effettività fit-terminu l-
qasir u t-twil tal-prodott mediċinali meta 
mqabbel mat-teknoloġiji tas-saħħa l-
oħrajn li jintużaw fit-trattament tal-
kundizzjoni assoċjata.

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ definizzjoni ta’ valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa huwa arbitrarju u 
mhux ġustifikat peress li attwalment ma hemmx interpretazzjoni komuni ta’ xi jfisser dan il-
kunċett. Flimkien mal-introduzzjoni ta’ żewġ sistemi differenti li jirregolaw l-iskadenzi għall-
approvazzjoni tal-prezz u l-awtorizzazzjoni tar-rimbors ta’ prodotti mediċinali mhux ġeneriċi, 
l-istabbiliment ta’ tali definizzjoni se jikkomplika l-kwistjoni.

Emenda 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) “ftehimiet kuntrattwali volontarji” 
kif imsemmija fl-Artikolu 1(2), punt (a), 
tfisser ftehim konkluż bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi u d-detentur ta’ awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 
mediċinali li la huwa obbligatorju u 
lanqas meħtieġ mil-liġi u l-ftehim ma 
jikkostitwixxix l-unika alternattiva sabiex 
il-prodott ikun inkluż fl-iskema nazzjonali 
ta’ ipprezzar u rimbors. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept 
to be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole 
to avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.

Emenda 91
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) ‘Gruppi vulnerabbli’ dawk il-
kategoriji tal-popolazzjoni l-aktar 
sensittivi għall-miżuri li jiddeterminaw il-
koperatura tal-prodotti mediċinali min-
naħa tas-sistemi pubbliċi tal-
assigurazzjoni pubblika, bħat-tfal, il-
penzjonanti, il-persuni qiegħda, dawk 
dipendenti fuq il-prodotti mediċinali orfni, 
dawk li jbatu minn mard kroniku, eċċ. 

Or. es

Emenda 92
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin.

Or. cs

Emenda 93
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. L-

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin jew mill-
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awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

applikant mill-mument tal-kisba ta’ 
opinjoni favorevoli mill-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem (stabbilit mir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004) jew minn awtorità 
nazzjonali kompetenti. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Numru ta’ Stati Membri diġà jawtorizzaw applikanti jippreżentaw Applikazzjoni ta’ Prezz u 
Rimbors mill-mument tal-kisba ta’ opinjoni favorevoli mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali 
għall-Użu mill-Bniedem jew minn awtorità nazzjonali kompetenti ta’ Stat Membru. B’dan il-
mod jinfetaħ djalogu fi stadju bikri, li jiffavorxxi r-rispett tal-limiti taż-żmien stabbiliti mid-
Direttiva u b’hekk jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-pazjent għal prodotti mediċinali ġodda.

Emenda 94
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom jiggarntixxu
li d-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jkollu l-possibbiltà 
jippreżenta applikazzjoni biex jiġi 
approvat il-prezz tal-prodott. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kjarfika tat-termini u t-tneħħija tal-frażi “f'kull ħin”, li hija sors ta’ inċertezza legali.

Emenda 95
Nessa Childers
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Or. en

Emenda 96
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta jkollha bħala konsegwenza ż-żieda konsiderevoli tal-piż amministrattiv fuq l-
awtoritajiet kompetenti, li jimtlew b’applikazzjonijiet insegwitu ta’ kull deċiżjoni negattiva, 
anki jekk iċ-ċirkustanzi ma jinbidlux. 

Emenda 97
Corinne Lepage
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Artikolu ma għandux jostakola l-
Istati Membri milli jirrifjutaw 
applikazzjonijiet ripetuti insegwitu ta’ 
deċiżjoni negattiva jekk iċ-ċirkustanzi ma 
nbidlux b’mod sinifikanti.

Or. en

Emenda 98
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 15-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

(3) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 25 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Se jkun diffiċli għall-awtoritajiet li jikkonformaw mal-limitu ta’ żmien ta’ 15-il ġurnata 
propost mill-Kummissjoni. Limitu ta’ żmien qasir ħafna jippreġudika l-kwalità tat-teħid ta’ 
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deċiżjonijiet.

Emenda 99
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Għall-mediċini li fil-każ tagħhom l-Istati 
Membri jużaw il-valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa bħala parti mill-
proċess tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
il-limitu ta' żmien għandu wkoll jkun 
90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 30 ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

Or. sl

Emenda 100
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
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ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien 
għandu jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il
ġurnata, u dan kemm-il darba l-prezz tal-
prodott mediċinali ta’ referenza jkun ġie 
approvat mill-awtoritajiet kompetenti.

ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 30 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 101
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien 
għandu jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il
ġurnata, u dan kemm-il darba l-prezz tal-
prodott mediċinali ta’ referenza jkun ġie 
approvat mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 90 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en
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Emenda 102
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 
90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 30 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi l-ġodda mhumiex realistiċi u jmorru lilhinn minn dak li huwa neċessarju sabiex 
jinkiseb l-objettiv imfittex mill-Kummissjoni, jiġifieri d-disponibbiltà rapida tat-trattamenti l-
ġodda li għandhom awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni ‘normali’.

Emenda 103
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 25 ġurnata, 
sakemm il-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. Fil-każ ta' 
prodotti mediċinali bijosimili, dan il-
limitu jkun 60 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta’ żmien ta’ 15-il ġurnata jista’ jkun wisq qasir għall-awtoritajiet u dan jista’ jkollu 
effett negattiv fuq il-kwalità tad-deċiżjoni. Peress li l-prodotti mediċinali bijoloġiċi tilfu jew se 
jitilfu d-drittijiet esklużivi tagħhom u l-mediċini bijosimili huma kategorija relattivament 
ġdida ta’ prodotti mediċinali, il-limitu taż-żmien mit-tressiq tat-talba għall-approvazzjoni 
għandu jkun massimu ta’ 60 ġurnata.

Emenda 104
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
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ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien 
għandu jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il
ġurnata, u dan kemm-il darba l-prezz tal-
prodott mediċinali ta’ referenza jkun ġie 
approvat mill-awtoritajiet kompetenti.

ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 45 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 105
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 
90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 45 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw il-possibbiltà li 
jibbażaw d-deċiżjoni tagħhom fuq il-prezz 
applikabbli għal prodott mediċinali fuq 
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa.

Or. fr
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Emenda 106
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 
90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 30 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti u l-prodott 
ġeneriku jkun essenzjalment simili għall-
prodott ta’ referenza fis-sens tad-Direttiva 
2001/83/KE tas-6 ta’ Novembru 2001.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament 
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.
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Emenda 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 30 ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prodott ġeneriku jkun 
essenzjalment simili għall-prodott ta’ 
referenza fis-sens tad-Direttiva 
2001/83/KE u l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 108
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
b'mod ċar id-dettalji u d-dokumenti li jrid 
iressaq l-applikant.

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-kategoriji tad-dettalji u d-dokumenti li 
jrid iressaq l-applikant.
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Or. en

Emenda 109
Nessa Childers

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
b'mod ċar id-dettalji u d-dokumenti li jrid 
iressaq l-applikant.

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
fid-dettall id-dettalji u d-dokumenti 
prinċipali li jrid iressaq l-applikant.

Or. en

Emenda 110
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
b'mod ċar id-dettalji u d-dokumenti li jrid 
iressaq l-applikant.

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
fid-dettall il-kategoriji tad-dettalji u d-
dokumenti prinċipali li jrid iressaq l-
applikant.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jingħataw tal-anqas ċerta flessibbiltà sabiex ikunu 
jistgħu jaffrontaw żviluppi mhux mistennija. 

Emenda 111
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 15-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 25 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Se jkun diffiċli għall-awtoritajiet li jikkonformaw mal-limitu ta’ żmien ta’ 15-il ġurnata 
propost mill-Kummissjoni. Limitu ta’ żmien qasir ħafna jippreġudika l-kwalità tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet.

Emenda 112
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw mingħajr dewmien mhux 
xieraq lill-applikant bl-informazzjoni 
ddettaljata addizzjonali meħtieġa u jieħdu 
d-deċiżjoni finali tagħhom fi żmien 
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din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 15-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

60 ġurnata mill-wasla ta’ din l-
informazzjoni addizzjonali. Madankollu, 
għall-mediċini li fil-każ tagħhom l-Istati 
Membri jużaw il-valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa bħala parti mill-
proċess tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
il-limitu ta' żmien hu 90 jum. Fil-każ ta' 
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
jkun 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prezz tal-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun ġie approvat mill-awtoritajiet 
kompetenti. L-Istati Membri ma 
għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. cs

Emenda 113
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti. L-Istati 
Membri ma għandhomx jitolbu 

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 90 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. Għall-
mediċini li fil-każ tagħhom l-Istati Membri 
jużaw il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-
saħħa bħala parti mill-proċess tagħhom fit-
teħid tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien 
għandu wkoll jkun 90 jum. Fil-każ ta' 
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
jkun 30 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prezz tal-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun ġie approvat mill-awtoritajiet 
kompetenti. L-Istati Membri ma 
għandhomx jitolbu informazzjoni 
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informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. sl

Emenda 114
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 
90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti. L-Istati 
Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 90 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. Fil-każ ta' 
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
jkun 30 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prezz tal-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun ġie approvat mill-awtoritajiet 
kompetenti.

Or. en

Emenda 115
Kārlis Šadurskis
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 
90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti. L-Istati 
Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 90 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. Fil-każ ta' 
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
jkun 90 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prezz tal-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun ġie approvat mill-awtoritajiet 
kompetenti. L-Istati Membri ma 
għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. en

Emenda 116
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 90 ġurnata mill-wasla ta’ 
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din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 
90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti. L-Istati 
Membri ma għandhomx jitolbu
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

din l-informazzjoni addizzjonali. Fil-każ ta' 
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
jkun 45 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prezz tal-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun ġie approvat mill-awtoritajiet 
kompetenti. L-Istati Membri ma 
għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. fr

Emenda 117
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 15-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 90 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 30 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
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addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi u li l-
prodott ġeneriku jkun essenzjalment 
simili għall-prodott ta’ referenza fis-sens 
tad-Direttiva 2001/83/KE tas-6 ta’ 
Novembru 2001.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. 
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Emenda 118
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 15-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 25 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. Fil-każ ta' 
prodotti mediċinali bijosimili, dan il-
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addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

limitu jkun 60 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta’ żmien ta’ 15-il ġurnata jista’ jkun wisq qasir għall-awtoritajiet u dan jista’ jkollu 
effett negattiv fuq il-kwalità tad-deċiżjoni. Peress li l-prodotti mediċinali bijoloġiċi tilfu jew se 
jitilfu d-drittijiet esklużivi tagħhom u l-mediċini bijosimili huma kategorija relattivament 
ġdida ta’ prodotti mediċinali, il-limitu taż-żmien mit-tressiq tat-talba għall-approvazzjoni 
għandu jkun massimu ta’ 60 ġurnata.

Emenda 119
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 
90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti. L-Istati 
Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 90 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. Fil-każ ta' 
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
jkun 45 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prezz tal-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun ġie approvat mill-awtoritajiet 
kompetenti. L-Istati Membri ma 
għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.
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espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

Or. en

Emenda 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 15-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 30 ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 121
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni fil-limitu ta' 
żmien spjegat biċ-ċar fil-paragrafi minn 3 
sa 5, l-applikant għandu d-dritt li 
jikkummerċjalizza l-prodott bil-prezz 
propost.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tmur lilhinn sew mill-objettiv mixtieq tad-disponibbiltà rapida ta’ 
trattamenti ġodda u la hija proporzjonata u lanqas konformi mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà.
Barra minn hekk, miżura ta’ dan it-tip tista' tfixkel il-bilanċ baġitarju diġà delikat tas-sistemi 
pubbliċi ta' assigurazzjoni tas-saħħa.

Emenda 122
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li ma jħallux il-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott mediċinali kkonċernat bil-prezz 
propost mill-applikant, id-deċiżjoni 
għandha tinkludi dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, inklużi kull 
evalwazzjoni, opinjoni jew 
rakkomandazzjoni tal-esperti li fuqhom 
tkun ibbażata. L-applikant jiġi infurmat 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi 
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta' żmien biex 
japplika għal dawn ir-rimedji.

7. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li ma jħallux il-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott mediċinali kkonċernat bil-prezz 
propost mill-applikant, id-deċiżjoni 
għandha tinkludi dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli. L-applikant jiġi 
infurmat bir-rimedji kollha disponibbli, 
inklużi dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta' 
żmien biex japplika għal dawn ir-rimedji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tal-provvediment ta’ rapporti ta’ esperti insostenn ta’ kwalunkwe deċiżjoni mill-
awtoritajiet li tkun kuntrarja għall-interessi kummerċjali tal-produtturi huwa sproporzjonat.
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Emenda 123
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw f’pubblikazzjoni xierqa u 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kriterji li 
għandhom jiġu kkunsidrati mill-
awtoritajiet kompetenti fl-approvazzjoni 
tal-prezzijiet tal-prodotti mediċinali.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-fatt li l-ipprezzar ta' prodotti mediċinali jikkostitwixxi kompetenza nazzjonali, l-
Istati Membri mhumiex obbligati jikkomunikaw minn qabel lill-Kummissjoni l-kriterji 
tagħhom għall-valutazzjoni tal-prezz ta’ prodott mediċinali.

Emenda 124
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li jnaqqsu l-prezz ta' prodott mediċinali 
speċifiku b'inizjattiva tagħhom stess, id-
deċiżjoni għandha tinkludi dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, inkluża kull 
evalwazzjoni, opinjoni jew 
rakkomandazzjoni tal-esperti li fuqhom 
tkun ibbażata. Id-deċiżjoni għandha tiġi 
kkomunikata lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, 
li għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi dawk ġudizzjarji, u bil-
limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn ir-

9. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li jnaqqsu l-prezz ta' prodott mediċinali 
speċifiku b'inizjattiva tagħhom stess, id-
deċiżjoni għandha tinkludi dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli. Id-deċiżjoni 
għandha tiġi kkomunikata lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, 
li għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi dawk ġudizzjarji, u bil-
limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn ir-
rimedji. Id-deċiżjoni u ġustifikazzjoni fil-
qosor għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku.
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rimedji.

Or. sl

Emenda 125
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li jnaqqsu l-prezz ta' prodott mediċinali 
speċifiku b'inizjattiva tagħhom stess, id-
deċiżjoni għandha tinkludi dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, inkluża kull 
evalwazzjoni, opinjoni jew 
rakkomandazzjoni tal-esperti li fuqhom 
tkun ibbażata. Id-deċiżjoni għandha tiġi 
kkomunikata lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, 
li għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi dawk ġudizzjarji, u bil-
limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn ir-
rimedji.

9. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li jnaqqsu l-prezz ta' prodott mediċinali 
speċifiku b'inizjattiva tagħhom stess, id-
deċiżjoni għandha tinkludi dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli. Id-deċiżjoni 
għandha tiġi kkomunikata lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, 
li għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi dawk ġudizzjarji, u bil-
limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn ir-
rimedji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit tal-provvediment ta’ rapporti ta’ esperti insostenn ta’ kwalunkwe deċiżjoni mill-
awtoritajiet li tkun kuntrarja għall-interessi kummerċjali tal-produtturi huwa sproporzjonat.

Emenda 126
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiżdied il-prezz tal-

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiżdied il-prezz tal-
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prodott tista’ tiġi mressqa mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-applikant 
b’konferma uffiċjali tal-wasla.

prodott tista’ tiġi mressqa mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin.

Or. cs

Emenda 127
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiżdied il-prezz tal-
prodott tista’ tiġi mressqa mid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom jiggarntixxu
li d-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jkollu l-possibbiltà 
jippreżenta applikazzjoni biex jiżdied il-
prezz tal-prodott mediċinali. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kjarfika tat-termini u t-tneħħija tal-frażi “f'kull ħin”, li hija sors ta’ inċertezza legali.

Emenda 128
Nessa Childers

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiżdied il-prezz tal-
prodott tista’ tiġi mressqa mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-applikant 
b’konferma uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiżdied il-prezz tal-
prodott tista’ tiġi mressqa mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.
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Or. en

Emenda 129
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiżdied il-prezz tal-
prodott tista’ tiġi mressqa mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-applikant 
b’konferma uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiżdied il-prezz tal-
prodott tista’ tiġi mressqa mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta jkollha bħala konsegwenza ż-żieda konsiderevoli tal-piż amministrattiv fuq l-
awtoritajiet kompetenti, li jimtlew b’applikazzjonijiet insegwitu ta’ kull deċiżjoni negattiva, 
anki jekk iċ-ċirkustanzi ma jinbidlux. 

Emenda 130
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Artikolu ma għandux jostakola l-
Istati Membri milli jirrifjutaw 
applikazzjonijiet ripetuti insegwitu ta’ 
deċiżjoni negattiva jekk iċ-ċirkustanzi ma 
nbidlux b’mod sinifikanti.

Or. en

Emenda 131
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni li ġiet 
sottomessa, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Istat Membru kkonċernat, minn detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni biex jgħolli l-prezz 
ta’ prodott mediċinali tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien
60 ġurnata mill-wasla tagħha.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar jekk tiġix approvata jew 
miċħuda applikazzjoni li ġiet sottomessa, 
skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, minn detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
biex jgħolli l-prezz ta’ prodott mediċinali 
tiġi diskussa, adottata u kkomunikata lill-
applikant fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
tal-applikazzjoni.

Or. sl

Emenda 132
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni li ġiet 
sottomessa, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Istat Membru kkonċernat, minn detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni biex jgħolli l-prezz 
ta’ prodott mediċinali tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tagħha.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni li ġiet 
sottomessa, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Istat Membru kkonċernat, minn detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni biex jgħolli l-prezz 
ta’ prodott mediċinali tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
90 ġurnata mill-wasla tagħha.

Or. en

Emenda 133
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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deċiżjoni dwar applikazzjoni li ġiet 
sottomessa, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Istat Membru kkonċernat, minn detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni biex jgħolli l-prezz 
ta’ prodott mediċinali tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tagħha.

deċiżjoni dwar applikazzjoni li ġiet 
sottomessa, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Istat Membru kkonċernat, minn detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni biex jgħolli l-prezz 
ta’ prodott mediċinali tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
90 ġurnata mill-wasla tagħha.

Or. en


