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Emenda134
Philippe Juvin

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. fr

Emenda 135
Bernadette Vergnaud

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. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limiti l-ġodda mhumiex realistiċi u jmorru ferm lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan tal-Kummissjoni, jiġifieri dak li tiġi żgurata d-disponibbiltà f'waqtha ta' 
prodotti mediċinali ġodda li għalihom tkun ingħatat awtorizzazzjoni "normali" ta' 
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kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 136
Michèle Rivasi

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. fr

Emenda 137
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 60 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 90 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Or. sl

Emenda 138
Kārlis Šadurskis
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 60 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 90 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Or. en

Emenda 139
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 60 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 90 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Or. en

Emenda 140
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
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biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 60 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 90 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Or. fr

Emenda 141
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 60 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 90 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limiti l-ġodda mhumiex realistiċi u jmorru ferm lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan tal-Kummissjoni, jiġifieri dak li tiġi żgurata d-disponibbiltà f'waqtha ta' 
prodotti mediċinali ġodda li għalihom tkun ingħatat awtorizzazzjoni "normali" ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 142
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
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darba biss għal 60 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

darba biss għal 90 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Or. fr

Emenda 143
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 144
Nessa Childers

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 145
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
b'mod ċar il-kategoriji tad-dettalji u d-
dokumenti ewlenin li jrid iressaq l-
applikant.

Or. fr

Emenda 146
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. 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. 
L-Istati Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. 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.

Or. en

Emenda 147
Zofija Mazej Kukovič



AM\917073MT.doc 9/109 PE498.042v02-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. 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. 
L-Istati Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. 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. 
L-Istati Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

Or. sl

Emenda 148
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. Jekk l-
informazzjoni b’appoġġ tal-applikazzjoni 
tkun inadegwata, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinnotifikaw minnufih lill-
applikant bl-informazzjoni ddettaljata 

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. Jekk l-
informazzjoni b’appoġġ tal-applikazzjoni 
tkun inadegwata, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinnotifikaw minnufih lill-
applikant bl-informazzjoni ddettaljata 
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addizzjonali meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni 
finali tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-
wasla ta’ din l-informazzjoni addizzjonali. 
L-Istati Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

addizzjonali meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni 
finali tagħhom fi żmien 90 ġurnata mill-
wasla ta’ din l-informazzjoni addizzjonali. 
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 149
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. 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. 
L-Istati Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. 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. 
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 150
Michèle Rivasi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. 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. 
L-Istati Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. 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. 
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 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. Jekk l-
informazzjoni b’appoġġ tal-applikazzjoni 
tkun inadegwata, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinnotifikaw minnufih lill-
applikant bl-informazzjoni ddettaljata 

L-applikant għandu jagħti lill-awtoritajiet 
kompetenti biżżejjed informazzjoni, 
inklużi d-dettalji ta’ dawk l-avvenimenti li 
jkunu ġraw sa minn meta l-prezz tal-
prodott mediċinali jkun ġie l-aħħar 
iddeterminat li fil-fehma tiegħu jiġġustifika 
ż-żieda mitluba fil-prezz. Jekk l-
informazzjoni b’appoġġ tal-applikazzjoni 
tkun inadegwata, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinnotifikaw minnufih lill-
applikant bl-informazzjoni ddettaljata 
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addizzjonali meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni 
finali tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-
wasla ta’ din l-informazzjoni addizzjonali. 
L-Istati Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

addizzjonali meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni 
finali tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-
wasla ta’ din l-informazzjoni addizzjonali.

Or. en

Emenda 152
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni fil-limitu ta' 
żmien imsemmi fil-paragrafi 3 u 4, l-
applikant għandu d-dritt li japplika ż-
żieda fil-prezz mitluba.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tmur ferm lil hinn mill-għan tal-proposta, jiġifieri dak li tiġi żgurata d-
disponibbiltà f'waqtha ta' prodotti mediċinali ġodda, u la hi proporzjonata u lanqas 
konsistenti mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Barra minn hekk, tali miżura tista' tkompli 
ddgħajjef il-qagħda baġitarja li diġà mhijiex soda ħafna tas-sistemi pubbliċi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Emenda 153
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li ma jippermettux iż-żieda kollha jew parti 

6. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li ma jippermettux iż-żieda kollha jew parti 
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miż-żieda mitluba fil-prezz, id-deċiżjoni 
għandha tinkludi dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli u l-applikant 
għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi r-rimedji ġudizzjarji, u
bil-limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn 
ir-rimedji.

miż-żieda mitluba fil-prezz, l-applikant 
għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi r-rimedji ġudizzjarji, u 
bil-limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn 
ir-rimedji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu dikjarazzjoni dettaljata tar-
raġunijiet għal kull deċiżjoni ta' rivalutazzjoni li tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-
manifatturi huwa sproporzjonat.

Emenda 154
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ffriżar tal-prezzijiet jew ta’ 
tnaqqis tal-prezzijiet imposti fuq il-prodotti 
mediċinali kollha jew fuq xi kategoriji ta’ 
prodotti mediċinali mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru, dak l-Istat 
Membru għandu jippubblika dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u verifikabbli, inkluża, 
jekk applikabbli, ġustifikazzjoni tal-
kategoriji ta’ prodotti suġġetti għall-iffriżar 
tal-prezzijiet jew għat-tnaqqis fil-prezzijiet.

1. Fil-każ ta’ ffriżar tal-prezzijiet jew ta’ 
tnaqqis tal-prezzijiet imposti fuq il-prodotti 
mediċinali kollha jew fuq xi kategoriji ta’ 
prodotti mediċinali mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru, dak l-Istat 
Membru għandu jippubblika dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu, 
inkluża, jekk applikabbli, ġustifikazzjoni 
tal-kategoriji ta’ prodotti suġġetti għall-
iffriżar tal-prezzijiet jew għat-tnaqqis fil-
prezzijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu dikjarazzjoni dettaljata tar-
raġunijiet għal kull deċiżjoni ta' rivalutazzjoni li tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-
manifatturi huwa sproporzjonat.
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Emenda 155
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ffriżar tal-prezzijiet jew ta’ 
tnaqqis tal-prezzijiet imposti fuq il-prodotti 
mediċinali kollha jew fuq xi kategoriji ta’ 
prodotti mediċinali mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru, dak l-Istat 
Membru għandu jippubblika dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u verifikabbli, inkluża, 
jekk applikabbli, ġustifikazzjoni tal-
kategoriji ta’ prodotti suġġetti għall-iffriżar 
tal-prezzijiet jew għat-tnaqqis fil-prezzijiet.

1. Fil-każ ta’ ffriżar tal-prezzijiet jew ta’ 
tnaqqis tal-prezzijiet imposti fuq il-prodotti 
mediċinali kollha jew fuq xi kategoriji ta’ 
prodotti mediċinali mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru, dak l-Istat 
Membru għandu jippubblika dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u verifikabbli, inkluża, 
jekk applikabbli, ġustifikazzjoni tal-
kategoriji ta’ prodotti suġġetti għall-iffriżar 
tal-prezzijiet jew għat-tnaqqis fil-prezzijiet. 
L-Istati Membri jwettqu rieżami annwali.

Or. en

Emenda 156
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 
għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. L-applikazzjoni għandu jkollha 
dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjonijiet għal deroga tkun 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. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 
għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. L-applikazzjoni għandu jkollha 
dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjonijiet għal deroga tkun tista’ tiġi 
introdotta mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin.
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Or. cs

Emenda 157
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 
għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. L-applikazzjoni għandu jkollha 
dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjonijiet għal deroga tkun 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. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 
għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. L-applikazzjoni għandu jkollha 
dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni d-dritt li 
jissottometti applikazzjoni għal deroga. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-abbozzar u tħassir tal-frażi "f'kull ħin", li tkun sors ta' inċertezza legali.

Emenda 158
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 
għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. L-applikazzjoni għandu jkollha 

2. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 
għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. L-applikazzjoni għandu jkollha 
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dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjonijiet għal deroga tkun tista’ tiġi 
introdotta mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjonijiet għal deroga tkun 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 żżid konsiderevolment il-piż amministrattiv fuq l-awtoritajiet kompetenti fl-
Istati Membri, li jkollhom ammont enormi ta' applikazzjonijiet wara kwalunkwe deċiżjoni biex 
ma tiġix aċċettata applikazzjoni għal deroga, anke jekk iċ-ċirkustanzi ma jkunux inbidlu.

Emenda 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 
għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. L-applikazzjoni għandu jkollha 
dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjonijiet għal deroga tkun 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. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 
għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. Dawn ir-raġunijiet iridu 
jittieħdu minn lista predefinita 
determinata u ppubblikata 
f'pubblikazzjoni xierqa mill-Istati 
Membri. L-applikazzjoni għandu jkollha 
dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjonijiet għal deroga tkun tista’ tiġi 
introdotta mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Or. en
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Emenda 160
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
90 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

Or. sl

Emenda 161
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
90 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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 
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tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ din l-informazzjoni addizzjonali. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

tagħhom fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
ta’ din l-informazzjoni addizzjonali. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

Or. en

Emenda 162
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
90 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

Or. en

Emenda 163
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – 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 motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
90 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

Or. fr

Emenda 164
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu dikjarazzjoni dettaljata tar-
raġunijiet għal kull deċiżjoni ta' rivalutazzjoni li tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-
manifatturi huwa sproporzjonat.

Emenda 165
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
90 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
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. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien ta' 90 ġurnata għandu jinżamm sabiex ma tiġix ipperikolata l-kwalità tal-
valutazzjonijiet ta' prodotti mediċinali fl-Istati Membri u, għalhekk, tal-kwalità tas-servizz 
ipprovdut lill-pazjenti.

Emenda 166
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk in-numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien 
spjegat biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi 
estiż darba biss għal 60 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’din l-
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmin spjegat b'mod ċar fil-paragrafu 3.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limiti l-ġodda mhumiex realistiċi u jmorru ferm lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan tal-Kummissjoni, jiġifieri dak li tiġi żgurata d-disponibbiltà f'waqtha ta' 
prodotti mediċinali ġodda li għalihom tkun ingħatat awtorizzazzjoni "normali" ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 167
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk in-numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 60 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 
qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

Jekk ikun hemm numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 90 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 
qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

Or. sl

Emenda 168
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk in-numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 60 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 
qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

Jekk ikun hemm numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 90 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 
qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 169
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk in-numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 60 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 
qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

Jekk ikun hemm numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 90 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 
qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

Or. en

Emenda 170
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk in-numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 60 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 

Jekk ikun hemm numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 90 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 
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qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

Or. fr

Emenda 171
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk in-numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 60 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 
qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

Jekk ikun hemm numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi estiż darba 
biss għal 90 ġurnata oħra. L-applikant 
għandu jiġi nnotifikat b’din l-estensjoni 
qabel ma jiskadi l-limitu ta' żmin spjegat 
b'mod ċar fil-paragrafu 3.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien ta' 90 ġurnata għandu jinżamm sabiex ma tiġix ipperikolata l-kwalità tal-
valutazzjonijiet ta' prodotti mediċinali fl-Istati Membri u, għalhekk, tal-kwalità tas-servizz 
ipprovdut lill-pazjenti.

Emenda 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jiżguraw li ċ-ċentri ta' 
distribuzzjoni jkollhom informazzjoni 
dwar il-prezz tal-bejgħ tal-prodott 
mediċinali applikabbli għall-persuna 
assigurata sabiex jiġu evitati effetti ta' 
distorsjoni possibbli kkaġunati minn 
nuqqas ta' trasparenza fil-prezzijiet tas-
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suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ftehimiet volontarji bħal ftehimiet dwar skontijiet bejn produtturi ta' mediċini u fondi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa saru aktar komuni u japplikaw għal proporzjon kbir tal-mediċini 
mqassma. Dawn il-ftehimiet jagħmluha impossibbli għat-tobba u l-ispiżjara li jaċċertaw il-
prezz attwali, u mhux dejjem tingħata l-mediċina l-aktar ekonomikament vantaġġuża.

Emenda 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
L-Istati Membri jiżguraw li l-pazjent jew 
il-persuna assigurata jkollhom 
ġenwinament ukoll il-benefiċċju tal-
prezzijiet ta' rimborż miftiehma. Jiġi evitat 
kull nuqqas possibbli ta' trasparenza fiċ-
ċentri ta' distribuzzjoni li jirriżulta 
f'distorsjoni minħabba n-nuqqas li l-
prezzijiet jintwerew b'mod trasparenti.

Or. de

Emenda 174
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Kontrolli fuq il-profitti
Meta Stat Membru jadotta sistema ta’ 
kontrolli diretti jew indiretti fuq il-
profittabbiltà ta’ persuni responsabbli 
għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti 
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mediċinali, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jippubblika l-informazzjoni 
segwenti f’pubblikazzjoni xierqa u 
jgħarraf lill-Kummissjoni biha:
(a) il-metodu jew il-metodi użati fl-Istat 
Membru kkonċernat biex jiddefinixxu l-
profittabbiltà: qligħ mill-bejgħ u/jew qligħ 
mill-kapital;
(b) il-firxa ta’ qligħ ipproġettat 
attwalment permess lil persuni 
responsabbli għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ prodotti mediċinali tal-Istat Membru 
kkonċernat;
(c) il-kriterji li skonthom jingħataw rati 
proġettati ta’ qligħ lil individwu 
responsabbli għall-kummerċjalizzazzjoni 
ta’ prodotti mediċinali, flimkien mal-
kriterji skont liema se jitħallew jżommu 
qligħ ’il fuq mill-miri tagħhom fl-Istat 
Membru kkonċernat;
(d) il-perċentwali massimu ta’ qligħ li kull 
persuna responsabbli għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti 
mediċinali titħalla żżomm ’il fuq mill-
mira tagħha fl-Istat Membru kkonċernat.
L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha tiġi aġġornata 
darba fis-sena jew meta jsiru bidliet 
sostanzjali.
Meta, minbarra mit-tħaddim ta’ sistema 
ta’ kontrolli diretti jew indiretti fuq il-
qligħ, Stat Membru jħaddem sistema ta’ 
kontrolli fuq il-prezzijiet ta’ ċerti tipi ta’ 
prodotti mediċinali li huma esklużi mill-
kamp ta’ applikazzjoni tal-iskema tal-
kontroll ta’ qligħ, l-Artikoli 3, 4 u 5 
għandhom, fejn rilevanti, japplikaw għal 
kontrolli ta’ prezzijiet. Madankollu, dawn 
Artikoli ma għandhomx japplikaw fejn it-
tħaddim normali ta’ sistema ta’ kontrolli 
diretti jew indiretti fuq il-qligħ issir mezz 
eċċezzjonali biex jiġi ffissat prezz għal 
prodott mediċinali individwali.

Or. cs



PE498.042v02-00 26/109 AM\917073MT.doc

MT

Emenda 175
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. Fil-każ li s-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tkun tinkludi 
diversi skemi jew kategoriji ta’ kopertura, 
id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandu jkun intitolat 
li japplika għall-inklużjoni tal-prodott 
tiegħu fl-iskema jew fil-kategorija tal-
għażla tiegħu. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-applikant 
b’konferma uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. Fil-każ li s-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tkun tinkludi 
diversi skemi jew kategoriji ta’ kopertura, 
id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandu jkun intitolat 
li japplika għall-inklużjoni tal-prodott 
tiegħu fl-iskema jew fil-kategorija tal-
għażla tiegħu.

Or. cs

Emenda 176
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. Fil-każ li s-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tkun tinkludi 
diversi skemi jew kategoriji ta’ kopertura, 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin jew mill-applikant ladarba l-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu mill-Bniedem (imwaqqaf mir-
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id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandu jkun intitolat 
li japplika għall-inklużjoni tal-prodott 
tiegħu fl-iskema jew fil-kategorija tal-
għażla tiegħu. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-applikant 
b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Regolament (KE) Nru 726/2004) jew 
awtorità kompetenti jkunu taw opinjoni 
favorevoli. Fil-każ li s-sistema pubblika 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa tkun tinkludi 
diversi skemi jew kategoriji ta’ kopertura, 
id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-applikant
għandu jkun intitolat li japplika għall-
inklużjoni tal-prodott tiegħu fl-iskema jew 
fil-kategorija tal-għażla tiegħu. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għadd ta' Stati Membri diġà jawtorizzaw lill-applikanti jissottomettu Applikazzjoni ta' Prezz 
u Rimborż ladarba l-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem jew awtorità 
nazzjonali kompetenti ta' Stat Membru jkunu taw opinjoni favorevoli. B'dan il-mod jinbeda 
djalogu fi stadju bikri, u dan jagħmilha aktar possibbli li jkun hemm konformità mal-limiti ta' 
żmien stabbiliti fid-direttiva u għaldaqstant jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-pazjenti għal prodotti 
mediċinali ġodda.

Emenda 177
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. Fil-każ li s-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa tkun tinkludi 
diversi skemi jew kategoriji ta’ kopertura, 
id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandu jkun 
intitolat li japplika għall-inklużjoni tal-
prodott tiegħu fl-iskema jew fil-kategorija 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-applikant 
b’konferma uffiċjali tal-wasla.
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tal-għażla tiegħu. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Or. en

Emenda 178
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. Fil-każ li 
s-sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tkun tinkludi diversi skemi jew 
kategoriji ta’ kopertura, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
għandu jkun intitolat li japplika għall-
inklużjoni tal-prodott tiegħu fl-iskema jew 
fil-kategorija tal-għażla tiegħu. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
d-dritt li jissottometti applikazzjoni biex 
jinkludi prodott mediċinali fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-iskema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-abbozzar u tħassir tal-frażi "f'kull ħin", li tkun sors ta' inċertezza legali. Barra 
minn hekk, id-deċiżjoni dwar jekk id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
jitħalliex japplika għall-inklużjoni ta' prodott mediċinali f'kategorija speċifika hija 
kompetenza tal-Istati Membri.

Emenda 179
Nessa Childers
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. Fil-każ li s-sistema pubblika 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa tkun tinkludi 
diversi skemi jew kategoriji ta’ kopertura, 
id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandu jkun 
intitolat li japplika għall-inklużjoni tal-
prodott tiegħu fl-iskema jew fil-kategorija 
tal-għażla tiegħu. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

Or. en

Emenda 180
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. Fil-każ li s-sistema pubblika 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa tkun tinkludi 
diversi skemi jew kategoriji ta’ kopertura, 
id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni għandu jkun 
intitolat li japplika għall-inklużjoni tal-
prodott tiegħu fl-iskema jew fil-kategorija 
tal-għażla tiegħu. L-awtoritajiet 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.
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kompetenti għandhom jipprovdu lill-
applikant b’konferma uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà. Il-proċedura li tikkonċerna l-għażla ta' kategorija ta' 
kopertura għandha tibqa' kompetenza tal-Istati Membri.

Emenda 181
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 182
Nessa Childers

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 183
Michèle Rivasi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
b'mod ċar il-kategoriji tad-dettalji u d-
dokumenti ewlenin li jrid iressaq l-
applikant.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti jridu jingħataw tal-anqas ftit libertà sabiex ikunu jistgħu 
jirreaġixxu għal żviluppi mhux mistennija.

Emenda 184
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

(4) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ikun ta' 25 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.
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Or. hu

Ġustifikazzjoni

Ikun diffiċli li l-awtoritajiet jikkonformaw mal-limitu ta' żmien ta' 15-il ġurnata propost mill-
Kummissjoni. Limitu ta' żmien qasir iżżejjed ikun ta' ħsara għall-kwalità tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet.

Emenda 185
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 90 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 30 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun diġà ġie inkluż fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa.

Or. sl

Emenda 186
Kārlis Šadurskis
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
ta’ żmien jkun ta' 15-il ġurnata, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 90 ġurnata mill-wasla tagħha. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 90 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun diġà ġie inkluż fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa.

Or. en

Emenda 187
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
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żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
ta’ żmien jkun ta' 15-il ġurnata, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

żmien 90 ġurnata mill-wasla tagħha. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 30 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun diġà ġie inkluż fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa.

Or. en

Emenda 188
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha.
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. Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 90 ġurnata mill-wasla tagħha. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-il 
ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' żmien il-ġodda mhumiex realistiċi u jmorru ferm lil hinn minn dak li hu meħtieġ 
biex jintlaħaq l-għan tal-Kummissjoni, jiġifieri dak li tiġi żgurata d-disponibbiltà f'waqtha ta' 
prodotti mediċinali ġodda li għalihom tkun ingħatat awtorizzazzjoni "normali" ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 189
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ikun ta' 25 ġurnata, sakemm il-prodott 
mediċinali ta' referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali bijosimili, dan il-
limitu ta’ żmien ikun ta' 60 ġurnata, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien propost ta' 15-il ġurnata jista' jkun qasir wisq għall-awtoritajiet u dan jista' 
jkollu effetti negattivi fuq il-kwalità tad-deċiżjoni. Billi l-prodotti mediċinali bijoloġiċi tilfu, 
jew waslu biex jitilfu d-drittijiet ta' esklussività tagħhom, u l-mediċini bijosimili huma 
kategorija relattivament ġdida ta' prodotti mediċinali, il-perjodi ta' żmien mis-sottomissjoni 
għall-approvazzjoni għandhom ikunu massimu ta' 60 ġurnata.

Emenda 190
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
ta’ żmien jkun ta' 15-il ġurnata, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 90 ġurnata mill-wasla tagħha. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 45 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun diġà ġie inkluż fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa.

Or. en

Emenda 191
Philippe Juvin
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 90 ġurnata mill-wasla tagħha. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 45 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun diġà ġie inkluż fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa. L-Istati Membri jqisu li jibbażaw 
id-deċiżjoni tagħhom dwar applikazzjoni 
biex prodott mediċinali jiġi inkluż fil-
kamp ta' applikazzjoni tas-sistema 
nazzjonali tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
fuq valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa.

Or. fr

Emenda 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
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żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ikun ta' 30 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prodott ġeneriku jkun essenzjalment 
simili għall-prodott mediċinali ta' 
referenza, skont id-Direttiva 2001/83/KE 
u l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun 
diġà ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. en

Emenda 193
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
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. Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 90 ġurnata mill-wasla tagħha. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 30 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun essenzjalment simili, fi 
ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2001/83/KE, u
jkun diġà ġie inkluż fis-sistema pubblika 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Jekk il-
prodotti mediċinali ġeneriċi juru 
differenzi meta mqabbla mal-prodott 
mediċinali ta' referenza, pereżempju fir-
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assigurazzjoni tas-saħħa. rigward tal-imballaġġ tagħhom jew l-
indikazzjonijiet terapewtiċi tagħhom, l-
Istati Membri jistgħu jipprevedu r-
rivalutazzjoni tagħhom.

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.

Emenda 194
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 

(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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ikun ta' 25 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
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meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Ikun diffiċli li l-awtoritajiet jikkonformaw mal-limitu ta' żmien ta' 15-il ġurnata propost mill-
Kummissjoni. Limitu ta' żmien qasir iżżejjed ikun ta' ħsara għall-kwalità tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet.

Emenda 195
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. 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 bla dewmien mhux meħtieġ
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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ikun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. cs
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Emenda 196
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. 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. 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 ukoll 90 jum. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
ta’ żmien ikun ta' 30 ġurnata, u dan kemm-
il darba l-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun diġà ġie inkluż fis-sistema pubblika 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa. L-Istati 
Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

Or. sl

Emenda 197
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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-

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, il-limitu ta' 
żmien għandu jiġi sospiż u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jinnotifikaw 
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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. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
ta’ żmien jkun ta' 15-il ġurnata, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. L-
Istati Membri ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni addizzjonali li ma tkunx 
espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

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. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
ta’ żmien ikun ta' 90 ġurnata, u dan kemm-
il darba l-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun diġà ġie inkluż fis-sistema pubblika 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 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 198
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 

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. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 30 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun diġà ġie inkluż fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa.
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ta’ żmien jkun ta' 15-il ġurnata, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 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 199
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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. Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. 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. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 45 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun diġà ġie inkluż fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa. L-Istati Membri ma għandhomx 
jitolbu informazzjoni addizzjonali li ma 
tkunx espliċitament meħtieġa skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-linji gwidi 
amministrattivi.

Or. fr
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Emenda 200
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. 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 għandu 
jkun 90 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ikun ta' 25 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali bijosimili, dan il-
limitu ta’ żmien ikun ta' 60 ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun diġà ġie inkluż fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa. 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 propost ta' 15-il ġurnata jista' jkun qasir wisq għall-awtoritajiet u dan jista' 
jkollu effetti negattivi fuq il-kwalità tad-deċiżjoni. Billi l-prodotti mediċinali bijoloġiċi tilfu, 
jew waslu biex jitilfu d-drittijiet ta' esklussività tagħhom, u l-mediċini bijosimili huma 
kategorija relattivament ġdida ta' prodotti mediċinali, il-perjodi ta' żmien mis-sottomissjoni 
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għall-approvazzjoni għandhom ikunu massimu ta' 60 ġurnata.

Emenda 201
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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. Fir-rigward tal-
prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu 
ta’ żmien jkun ta' 15-il ġurnata, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 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. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 45 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun diġà ġie inkluż fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa. 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 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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 għandu 
jkun 90 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. 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 għandu 
jkun 90 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ikun ta' 30 ġurnata, u dan kemm-il darba l-
prodott ġeneriku jkun essenzjalment 
simili għall-prodott mediċinali ta' 
referenza, skont id-Direttiva 2001/83/KE 
u l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun 
diġà ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. en

Emenda 203
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – 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 

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. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
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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. Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

dan il-limitu ta’ żmien ikun ta' 30 ġurnata, 
u dan kemm-il darba l-prodott mediċinali 
ta’ referenza jkun essenzjalment simili, fi 
ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2001/83/KE 
tas-6 ta' Novembru 2001, u jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien ta' 90 ġurnata għandu jinżamm sabiex ma tiġix ipperikolata l-kwalità tal-
valutazzjonijiet ta' prodotti mediċinali fl-Istati Membri u, għalhekk, tal-kwalità tas-servizz 
ipprovdut lill-pazjenti. Il-konsultazzjoni pubblika mwettqa mill-Kummissjoni żvelat li l-biċċa 
l-kbira tal-partijiet interessati, inklużi l-kumpaniji oriġinatriċi, iqisu l-limiti ta' żmien attwali 
bħala sodisfaċenti. Huma essenzjali biex jitwettqu valutazzjonijiet xierqa, minħabba l-
eżistenza ta' prodotti żviluppati permezz ta' riċerka dejjem aktar kumplessa u innovattiva.

Emenda 204
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali li fil-każ tagħhom l-Istati 
Membri jużaw il-valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa bħala parti mill-

(6) Irrispettivament mill-organizzazzjoni
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali li fil-każ tagħhom l-Istati 
Membri jużaw il-valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa bħala parti mill-
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proċess tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
il-limitu ta' żmien ma għandux jaqbeż il-
180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż it-30 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5). . 

proċess tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
il-limitu ta' żmien ma għandux jaqbeż il-
180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż il-50 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Ikun diffiċli li l-awtoritajiet jikkonformaw mal-limitu ta' żmien ta' 30 jum propost mill-
Kummissjoni. Limitu ta' żmien qasir iżżejjed ikun ta' ħsara għall-kwalità tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet.

Emenda 205
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali 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 ma għandux jaqbeż il-
180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż it-30 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
180 ġurnata. Għall-prodotti mediċinali 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 ma 
għandux jaqbeż ukoll il-180 jum. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien ma għandux jaqbeż 
is-60 jum, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
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referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti ta' 
żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

Or. sl

Emenda 206
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali 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 ma 
għandux jaqbeż il-180 jum. Fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-
limitu ta’ żmien ma għandux jaqbeż it-
30 jum, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti ta' 
żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
180 ġurnata. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż il-180 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5) jew jiġu sospiżi skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu preċedenti.

Or. en
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Emenda 207
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali 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 ma 
għandux jaqbeż il-180 jum. Fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-
limitu ta’ żmien ma għandux jaqbeż it-
30 jum, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti ta' 
żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
180 ġurnata. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż is-60 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

Or. en

Emenda 208
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
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kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali 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 ma 
għandux jaqbeż il-180 jum. Fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-
limitu ta’ żmien ma għandux jaqbeż it-
30 jum, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti ta' 
żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
180 ġurnata. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż id-90 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

Or. fr

Emenda 209
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali 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 ma għandux jaqbeż il-

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali 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 ma għandux jaqbeż il-
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180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż it-30 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż il-50 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali bijosimili, 
dan il-limitu ta’ żmien ma għandux 
jaqbeż il-120 jum, u dan kemm-il darba l-
prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti 
ta' żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien propost ta' 30 jum jista' jkun qasir wisq għall-awtoritajiet u dan jista' jkollu 
effetti negattivi fuq il-kwalità tad-deċiżjoni. Billi l-prodotti mediċinali bijoloġiċi tilfu, jew 
waslu biex jitilfu d-drittijiet ta' esklussività tagħhom, u l-mediċini bijosimili huma kategorija 
relattivament ġdida ta' prodotti mediċinali, il-perjodi ta' żmien mis-sottomissjoni għall-
approvazzjoni għandhom ikunu massimu ta' 120 ġurnata.

Emenda 210
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali li fil-każ tagħhom l-Istati 
Membri jużaw il-valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa bħala parti mill-

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
180 ġurnata. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż id-90 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
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proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien ma 
għandux jaqbeż il-180 jum. Fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-
limitu ta’ żmien ma għandux jaqbeż it-
30 jum, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti ta' 
żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

Or. en

Emenda 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali 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 ma għandux jaqbeż il-
180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż it-30 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali 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 ma għandux jaqbeż il-
180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż is-60 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott ġeneriku jkun 
essenzjalment simili għall-prodott 
mediċinali ta' referenza, skont id-
Direttiva 2001/83/KE u l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
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Artikolu 3(5). assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti ta' 
żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

Or. en

Emenda 212
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali 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 ma 
għandux jaqbeż il-180 jum. Fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, dan il-
limitu ta’ żmien ma għandux jaqbeż it-
30 jum, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti ta' 
żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
180 ġurnata. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż it-30 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun essenzjalment simili, fi 
ħdan it-tifsira tad-Direttiva 2001/83/KE, u
jkun diġà ġie inkluż fis-sistema pubblika 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti 
ta' żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

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 
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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.

Emenda 213
Nessa Childers

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjonijiet imsemmija f'dan il-
paragrafu jinkludu wkoll kull 
evalwazzjoni, opinjoni esperta jew 
rakkomandazzjoni li jkunu ġew ibbażati 
fuqhom. L-applikant jiġi infurmat bir-
rimedji kollha disponibbli, inklużi dawk 
ġudizzjarji, u bil-proċedura ta' rimedju 
stabbilita fl-Artikolu 8, u bil-limiti ta' 
żmien biex japplika għal dawn ir-rimedji.

Id-deċiżjonijiet imsemmija f'dan il-
paragrafu jinkludu wkoll kull 
evalwazzjoni, opinjoni esperta jew 
rakkomandazzjoni li jkunu ġew ibbażati 
fuqhom. L-applikant jiġi infurmat bir-
rimedji kollha disponibbli, inklużi dawk 
ġudizzjarji, u bil-limiti ta' żmien biex 
japplika għal dawn ir-rimedji.

Or. en

Emenda 214
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deċiżjonijiet imsemmija f'dan il-
paragrafu jinkludu wkoll kull 
evalwazzjoni, opinjoni esperta jew 

Id-deċiżjonijiet imsemmija f'dan il-
paragrafu jinkludu wkoll kull 
evalwazzjoni, opinjoni esperta jew 
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rakkomandazzjoni li jkunu ġew ibbażati 
fuqhom. L-applikant jiġi infurmat bir-
rimedji kollha disponibbli, inklużi dawk 
ġudizzjarji, u bil-proċedura ta' rimedju 
stabbilita fl-Artikolu 8, u bil-limiti ta' 
żmien biex japplika għal dawn ir-rimedji.

rakkomandazzjoni li jkunu ġew ibbażati 
fuqhom. 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

Proċeduri ta' rimedju, inklużi proċeduri ġudizzjarji, diġà jeżistu fl-Istati Membri. Barra minn 
hekk, dawn il-proċeduri huma kompetenza tal-Istati Membri u ma jaqgħux fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-direttiva, li tittratta proċeduri amministrattivi għall-approvazzjoni tal-
prezz ta' prodotti mediċinali u li tawtorizza r-rimborż tal-kost tagħhom skont sistemi ta' 
assigurazzjoni nazzjonali.

Emenda 215
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji li jirregolaw id-deċiżjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu preċedenti 
jinkludu valutazzjonijiet ta' ħtiġijiet 
mediċi mhux issodisfati u tal-benefiċċji 
kliniċi, tal-benefiċċji soċjali, tal-
innovazzjoni u tal-protezzjoni tal-gruppi l-
aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni.

Or. es

Emenda 216
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom imħassar
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jippubblikaw lista f’pubblikazzjoni xierqa 
u jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kriterji li 
jridu jikkunsidraw l-awtoritajiet 
kompetenti fid-deċiżjoni dwar jekk 
jinkludux jew le prodotti mediċinali fil-
kamp ta’ applikazzjoni tas-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi d-deċiżjoni dwar jekk prodott mediċinali għandux jiġi inkluż fil-kamp ta' applikazzjoni 
tas-sistema pubbliks tal-assigurazzjoni tas-saħħa hija kompetenza nazzjonali, l-Istati Membri 
m'għandhomx ikunu meħtieġa jikkomunikaw il-kriterji ta' evalwazzjoni tagħhom lill-
Kummissjoni.

Emenda 217
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
lista f’pubblikazzjoni xierqa u jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-kriterji li jridu 
jikkunsidraw l-awtoritajiet kompetenti fid-
deċiżjoni dwar jekk jinkludux jew le 
prodotti mediċinali fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

8. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
lista f’pubblikazzjoni xierqa u jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-kriterji li jridu 
jikkunsidraw l-awtoritajiet kompetenti fid-
deċiżjoni dwar jekk jinkludux jew le 
prodotti mediċinali fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Dawn il-kriterji 
jinkludu valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet 
mediċi mhux issodisfati u tal-benefiċċji 
kliniċi, tal-benefiċċji soċjali, tal-
innovazzjoni u tal-protezzjoni tal-gruppi l-
aktar vulnerabbli tal-popolazzjoni.

Or. es

Emenda 218
Milan Cabrnoch
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Il-proċedura ta' rimedju fil-każ ta' nuqqas 
ta' konformità mal-limiti ta' żmien relatati 
mal-inklużjoni ta' prodotti mediċinali fis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-
limiti ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, 
għall-applikant ikun hemm rimedji 
effettivi u li ma jiħdux fit-tul.
2. Għall-finijiet tal-proċedura ta' rimedju, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru entità u 
jgħaddulha dawn ir-responsabbiltajiet: 

     (a) mal-ewwel opportunità u permezz 
ta' proċeduri interlokutorji tieħu miżuri 
temporanji bl-għan li tikkoreġi l-allegat 
ksur jew li tipprevjeni kontra aktar ħsara 
għall-interessi kkonċernati;
      (b) tippenalizza lill-applikant f'każ li 
ma jikkonformax mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 kemm-il darba tiġi 
ddikjarata xi ħsara, u dan jekk l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tipprova li d-
dewmien ma ġiex minnha;
     (c) timponi ħlas ta' penali, ikkalkulat 
skont it-tul tad-dewmien.
Għall-finijiet tal-punt (c), il-ħlas tal-
penali għandu jiġi kkalkulat skont il-
gravità tal-ksur, id-dewmien tiegħu, il-
ħtieġa li jkun żgurat li l-penali sservi, 
minnha nfisha, ta' deterrent għal aktar 
ksur. 

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
korp responsabbli msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jqis il-konsegwenzi 
probabbli tal-miżuri potenzjali skont dan 
il-paragrafu għall-interessi kollha li 
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jistgħu jsofru dannu, kif ukoll l-interess 
pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dawn il-miżuri meta l-
konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu 
jkunu akbar mill-benefiċċji tagħhom. 

3. Deċiżjoni li ma tingħatax miżuri 
temporanja ma għandha tippreġudika l-
ebda pretensjoni oħra tal-applikant li jkun 
qed jitlob tali miżuri. 
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjonijiet meħuda mill-entitajiet 
responsabbli mill-proċeduri ta' rimedju 
jkunu jistgħu jiġu infurzati b'mod effettiv. 
5. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tkun indipendenti mill-
awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-
kontroll tal-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem jew 
responsabbli mid-determinazzjoni tal-
firxa ta' prodotti mediċinali koperti mis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.
6. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tagħti r-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha. Barra minn hekk, meta 
dik l-entità ma tkunx waħda ġuridika, 
għandu jkun hemm dispożizzjoni li 
tiggarantixxi proċeduri li bihom kull 
miżura illegali allegatament meħuda mill-
entità indipendenti, jew kull nuqqas 
allegat fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija 
lilha, ikunu jistgħu jiġu soġġetti għal 
reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni minn 
entità oħra li tkun qorti jew tribunal fis-
sens tal-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
indipendenti kemm mill-awtorità 
kompetenti kif ukoll mill-entità msemmija 
fil-paragrafu 2. 
Il-membri tal-entità msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinħatru u jtemmu 
l-kariga bl-istess kundizzjonijiet tal-
membri tal-ġudikatura fir-rigward tal-
awtorità responsabbli għall-ħatra 
tagħhom, il-perjodu tal-mandat tagħhom, 
u t-tneħħija tagħhom. Tal-anqas il-
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president ta' din l-entità indipendenti 
għandu jkollu l-istess kwalifiki legali u 
professjonali bħall-membri tal-
ġudikatura. Din l-entità indipendenti 
għandha tieħu d-deċiżjonijiet tagħha 
skont proċedura li fiha jinstemgħu ż-żewġ 
naħat, u dawn id-deċiżjonijiet, b'mezzi 
stabbiliti minn kull Stat Membru, ikunu 
jorbtu legalment.

Or. cs

Emenda 219
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Il-proċedura ta' rimedju fil-każ ta' nuqqas 
ta' konformità mal-limiti ta' żmien relatati 
mal-inklużjoni ta' prodotti mediċinali fis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-
limiti ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, 
għall-applikant ikun hemm rimedji 
effettivi u li ma jiħdux fit-tul.
2. Għall-finijiet tal-proċedura ta' rimedju, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru entità u 
jgħaddulha dawn ir-responsabbiltajiet:
(a) mal-ewwel opportunità u permezz ta' 
proċeduri interlokutorji tieħu miżuri 
temporanji bl-għan li tikkoreġi l-allegat 
ksur jew li tipprevjeni kontra aktar ħsara 
għall-interessi kkonċernati;
(b) tippenalizza lill-applikant f'każ li ma 
jikkonformax mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 kemm-il darba tiġi 
ddikjarata xi ħsara, u dan jekk l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tipprova li d-
dewmien ma ġiex minnha;
(c) timponi ħlas ta' penali, ikkalkulat 



AM\917073MT.doc 61/109 PE498.042v02-00

MT

skont it-tul tad-dewmien.

Għall-finijiet tal-punt (c), il-ħlas tal-
penali għandu jiġi kkalkulat skont il-
gravità tal-ksur, id-dewmien tiegħu, il-
ħtieġa li jkun żgurat li l-penali sservi, 
minnha nfisha, ta' deterrent għal aktar 
ksur.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
korp responsabbli msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jqis il-konsegwenzi 
probabbli tal-miżuri potenzjali skont dan 
il-paragrafu għall-interessi kollha li 
jistgħu jsofru dannu, kif ukoll l-interess 
pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dawn il-miżuri meta l-
konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu 
jkunu akbar mill-benefiċċji tagħhom.
3. Deċiżjoni li ma tingħatax miżuri 
temporanja ma għandha tippreġudika l-
ebda pretensjoni oħra tal-applikant li jkun 
qed jitlob tali miżuri.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjonijiet meħuda mill-entitajiet 
responsabbli mill-proċeduri ta' rimedju 
jkunu jistgħu jiġu infurzati b'mod effettiv.
5. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tkun indipendenti mill-
awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-
kontroll tal-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem jew 
responsabbli mid-determinazzjoni tal-
firxa ta' prodotti mediċinali koperti mis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.
6. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tagħti r-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha. Barra minn hekk, meta 
dik l-entità ma tkunx waħda ġuridika, 
għandu jkun hemm dispożizzjoni li 
tiggarantixxi proċeduri li bihom kull 
miżura illegali allegatament meħuda mill-
entità indipendenti, jew kull nuqqas 
allegat fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija 
lilha, ikunu jistgħu jiġu soġġetti għal 
reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni minn 
entità oħra li tkun qorti jew tribunal fis-
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sens tal-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
indipendenti kemm mill-awtorità 
kompetenti kif ukoll mill-entità msemmija 
fil-paragrafu 2.
Il-membri tal-entità msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinħatru u jtemmu 
l-kariga bl-istess kundizzjonijiet tal-
membri tal-ġudikatura fir-rigward tal-
awtorità responsabbli għall-ħatra 
tagħhom, il-perjodu tal-mandat tagħhom, 
u t-tneħħija tagħhom. Tal-anqas il-
president ta' din l-entità indipendenti 
għandu jkollu l-istess kwalifiki legali u 
professjonali bħall-membri tal-
ġudikatura. Din l-entità indipendenti 
għandha tieħu d-deċiżjonijiet tagħha 
skont proċedura li fiha jinstemgħu ż-żewġ 
naħat, u dawn id-deċiżjonijiet, b'mezzi 
stabbiliti minn kull Stat Membru, ikunu 
jorbtu legalment.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

This proposal, in addition to being questionable in terms of compliance with the subsidiarity 
principle, adds complexity and redundancy by comparison with the existing arrangements. It 
would impose an unnecessary administrative and financial burden, since remedies 
procedures, including judicial procedures, already exist in the Member States. What is more, 
these procedures fall outside the scope of this directive, which deals with administrative 
procedures for approving the price of medicinal products and authorising the reimbursement 
of their cost under health insurance systems.

Emenda 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Il-proċedura ta' rimedju fil-każ ta' nuqqas 
ta' konformità mal-limiti ta' żmien relatati 
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mal-inklużjoni ta' prodotti mediċinali fis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-
limiti ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, 
għall-applikant ikun hemm rimedji 
effettivi u li ma jiħdux fit-tul.
2. Għall-finijiet tal-proċedura ta' rimedju, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru entità u 
jgħaddulha dawn ir-responsabbiltajiet:
(a) mal-ewwel opportunità u permezz ta' 
proċeduri interlokutorji tieħu miżuri 
temporanji bl-għan li tikkoreġi l-allegat 
ksur jew li tipprevjeni kontra aktar ħsara 
għall-interessi kkonċernati;
(b) tippenalizza lill-applikant f'każ li ma 
jikkonformax mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 kemm-il darba tiġi 
ddikjarata xi ħsara, u dan jekk l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tipprova li d-
dewmien ma ġiex minnha;
(c) timponi ħlas ta' penali, ikkalkulat 
skont it-tul tad-dewmien.
Għall-finijiet tal-punt (c), il-ħlas tal-
penali għandu jiġi kkalkulat skont il-
gravità tal-ksur, id-dewmien tiegħu, il-
ħtieġa li jkun żgurat li l-penali sservi, 
minnha nfisha, ta' deterrent għal aktar 
ksur.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
korp responsabbli msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jqis il-konsegwenzi 
probabbli tal-miżuri potenzjali skont dan 
il-paragrafu għall-interessi kollha li 
jistgħu jsofru dannu, kif ukoll l-interess 
pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dawn il-miżuri meta l-
konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu 
jkunu akbar mill-benefiċċji tagħhom.
3. Deċiżjoni li ma tingħatax miżuri 
temporanja ma għandha tippreġudika l-
ebda pretensjoni oħra tal-applikant li jkun 
qed jitlob tali miżuri.



PE498.042v02-00 64/109 AM\917073MT.doc

MT

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjonijiet meħuda mill-entitajiet 
responsabbli mill-proċeduri ta' rimedju 
jkunu jistgħu jiġu infurzati b'mod effettiv.
5. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tkun indipendenti mill-
awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-
kontroll tal-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem jew 
responsabbli mid-determinazzjoni tal-
firxa ta' prodotti mediċinali koperti mis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.
6. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tagħti r-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha. Barra minn hekk, meta 
dik l-entità ma tkunx waħda ġuridika, 
għandu jkun hemm dispożizzjoni li 
tiggarantixxi proċeduri li bihom kull 
miżura illegali allegatament meħuda mill-
entità indipendenti, jew kull nuqqas 
allegat fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija 
lilha, ikunu jistgħu jiġu soġġetti għal 
reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni minn 
entità oħra li tkun qorti jew tribunal fis-
sens tal-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
indipendenti kemm mill-awtorità 
kompetenti kif ukoll mill-entità msemmija 
fil-paragrafu 2.
Il-membri tal-entità msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinħatru u jtemmu 
l-kariga bl-istess kundizzjonijiet tal-
membri tal-ġudikatura fir-rigward tal-
awtorità responsabbli għall-ħatra 
tagħhom, il-perjodu tal-mandat tagħhom, 
u t-tneħħija tagħhom. Tal-anqas il-
president ta' din l-entità indipendenti 
għandu jkollu l-istess kwalifiki legali u 
professjonali bħall-membri tal-
ġudikatura. Din l-entità indipendenti 
għandha tieħu d-deċiżjonijiet tagħha 
skont proċedura li fiha jinstemgħu ż-żewġ 
naħat, u dawn id-deċiżjonijiet, b'mezzi 
stabbiliti minn kull Stat Membru, ikunu 
jorbtu legalment.
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Or. en

Emenda 221
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Il-proċedura ta' rimedju fil-każ ta' nuqqas 
ta' konformità mal-limiti ta' żmien relatati 
mal-inklużjoni ta' prodotti mediċinali fis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-
limiti ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, 
għall-applikant ikun hemm rimedji 
effettivi u li ma jiħdux fit-tul.
2. Għall-finijiet tal-proċedura ta' rimedju, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru entità u 
jgħaddulha dawn ir-responsabbiltajiet:
(a) mal-ewwel opportunità u permezz ta' 
proċeduri interlokutorji tieħu miżuri 
temporanji bl-għan li tikkoreġi l-allegat 
ksur jew li tipprevjeni kontra aktar ħsara 
għall-interessi kkonċernati;
(b) tippenalizza lill-applikant f'każ li ma 
jikkonformax mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 kemm-il darba tiġi 
ddikjarata xi ħsara, u dan jekk l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tipprova li d-
dewmien ma ġiex minnha;
(c) timponi ħlas ta' penali, ikkalkulat 
skont it-tul tad-dewmien.
Għall-finijiet tal-punt (c), il-ħlas tal-penali 
għandu jiġi kkalkulat skont il-gravità tal-
ksur, id-dewmien tiegħu, il-ħtieġa li jkun 
żgurat li l-penali sservi, minnha nfisha, ta' 
deterrent għal aktar ksur.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
korp responsabbli msemmi fl-ewwel 
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subparagrafu jista' jqis il-konsegwenzi 
probabbli tal-miżuri potenzjali skont dan 
il-paragrafu għall-interessi kollha li 
jistgħu jsofru dannu, kif ukoll l-interess 
pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dawn il-miżuri meta l-
konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu 
jkunu akbar mill-benefiċċji tagħhom.
3. Deċiżjoni li ma tingħatax miżuri 
temporanja ma għandha tippreġudika l-
ebda pretensjoni oħra tal-applikant li jkun 
qed jitlob tali miżuri.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjonijiet meħuda mill-entitajiet 
responsabbli mill-proċeduri ta' rimedju 
jkunu jistgħu jiġu infurzati b'mod effettiv.
5. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tkun indipendenti mill-
awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-
kontroll tal-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem jew 
responsabbli mid-determinazzjoni tal-
firxa ta' prodotti mediċinali koperti mis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.
6. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tagħti r-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha. Barra minn hekk, meta 
dik l-entità ma tkunx waħda ġuridika, 
għandu jkun hemm dispożizzjoni li 
tiggarantixxi proċeduri li bihom kull 
miżura illegali allegatament meħuda mill-
entità indipendenti, jew kull nuqqas 
allegat fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija 
lilha, ikunu jistgħu jiġu soġġetti għal 
reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni minn 
entità oħra li tkun qorti jew tribunal fis-
sens tal-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
indipendenti kemm mill-awtorità 
kompetenti kif ukoll mill-entità msemmija 
fil-paragrafu 2.
Il-membri tal-entità msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinħatru u jtemmu 
l-kariga bl-istess kundizzjonijiet tal-
membri tal-ġudikatura fir-rigward tal-
awtorità responsabbli għall-ħatra 
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tagħhom, il-perjodu tal-mandat tagħhom, 
u t-tneħħija tagħhom. Tal-anqas il-
president ta' din l-entità indipendenti 
għandu jkollu l-istess kwalifiki legali u 
professjonali bħall-membri tal-
ġudikatura. Din l-entità indipendenti 
għandha tieħu d-deċiżjonijiet tagħha 
skont proċedura li fiha jinstemgħu ż-żewġ 
naħat, u dawn id-deċiżjonijiet, b'mezzi 
stabbiliti minn kull Stat Membru, ikunu 
jorbtu legalment.

Or. sl

Emenda 222
Kārlis Šadurskis

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-limiti 
ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, għall-
applikant ikun hemm rimedji effettivi u li 
ma jiħdux fit-tul.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-
każ ta' nuqqas ta' konformità mal-limiti ta' 
żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, għall-
applikant ikun hemm rimedji effettivi u li 
ma jiħdux fit-tul.

2. Għall-finijiet tal-proċedura ta' rimedju, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru entità u 
jgħaddulha dawn ir-responsabbiltajiet:

imħassar

(a) mal-ewwel opportunità u permezz ta' 
proċeduri interlokutorji tieħu miżuri 
temporanji bl-għan li tikkoreġi l-allegat 
ksur jew li tipprevjeni kontra aktar ħsara 
għall-interessi kkonċernati;
(b) tippenalizza lill-applikant f'każ li ma 
jikkonformax mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 kemm-il darba tiġi 
ddikjarata xi ħsara, u dan jekk l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tipprova li d-
dewmien ma ġiex minnha;
(c) timponi ħlas ta' penali, ikkalkulat 
skont it-tul tad-dewmien.
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Għall-finijiet tal-punt (c), il-ħlas tal-
penali għandu jiġi kkalkulat skont il-
gravità tal-ksur, id-dewmien tiegħu, il-
ħtieġa li jkun żgurat li l-penali sservi, 
minnha nfisha, ta' deterrent għal aktar 
ksur.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
korp responsabbli msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jqis il-konsegwenzi 
probabbli tal-miżuri potenzjali skont dan 
il-paragrafu għall-interessi kollha li 
jistgħu jsofru dannu, kif ukoll l-interess 
pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dawn il-miżuri meta l-
konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu 
jkunu akbar mill-benefiċċji tagħhom.
3. Deċiżjoni li ma tingħatax miżuri 
temporanja ma għandha tippreġudika l-
ebda pretensjoni oħra tal-applikant li jkun 
qed jitlob tali miżuri.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjonijiet meħuda mill-entitajiet 
responsabbli mill-proċeduri ta' rimedju 
jkunu jistgħu jiġu infurzati b'mod effettiv.
5. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tkun indipendenti mill-
awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-
kontroll tal-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem jew 
responsabbli mid-determinazzjoni tal-
firxa ta' prodotti mediċinali koperti mis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.
6. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tagħti r-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha. Barra minn hekk, meta 
dik l-entità ma tkunx waħda ġuridika, 
għandu jkun hemm dispożizzjoni li 
tiggarantixxi proċeduri li bihom kull 
miżura illegali allegatament meħuda mill-
entità indipendenti, jew kull nuqqas 
allegat fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija 
lilha, ikunu jistgħu jiġu soġġetti għal 
reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni minn 
entità oħra li tkun qorti jew tribunal fis-
sens tal-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
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indipendenti kemm mill-awtorità 
kompetenti kif ukoll mill-entità msemmija 
fil-paragrafu 2. 
Il-membri tal-entità msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinħatru u jtemmu 
l-kariga bl-istess kundizzjonijiet tal-
membri tal-ġudikatura fir-rigward tal-
awtorità responsabbli għall-ħatra 
tagħhom, il-perjodu tal-mandat tagħhom, 
u t-tneħħija tagħhom. Tal-anqas il-
president ta' din l-entità indipendenti 
għandu jkollu l-istess kwalifiki legali u 
professjonali bħall-membri tal-
ġudikatura. Din l-entità indipendenti 
għandha tieħu d-deċiżjonijiet tagħha 
skont proċedura li fiha jinstemgħu ż-żewġ 
naħat, u dawn id-deċiżjonijiet, b'mezzi 
stabbiliti minn kull Stat Membru, ikunu 
jorbtu legalment.

Or. en

Emenda 223
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-limiti 
ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, għall-
applikant ikun hemm rimedji effettivi u li 
ma jiħdux fit-tul.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-
każ ta' nuqqas ta' konformità mal-limiti ta' 
żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, għall-
applikant ikun hemm rimedji effettivi u li 
ma jiħdux fit-tul.

2. Għall-finijiet tal-proċedura ta' rimedju, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru entità u 
jgħaddulha dawn ir-responsabbiltajiet:
(a) mal-ewwel opportunità u permezz ta' 
proċeduri interlokutorji tieħu miżuri 
temporanji bl-għan li tikkoreġi l-allegat 
ksur jew li tipprevjeni kontra aktar ħsara 
għall-interessi kkonċernati;
(b) tippenalizza lill-applikant f'każ li ma 
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jikkonformax mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 kemm-il darba tiġi 
ddikjarata xi ħsara, u dan jekk l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tipprova li d-
dewmien ma ġiex minnha;
(c) timponi ħlas ta' penali, ikkalkulat 
skont it-tul tad-dewmien.
Għall-finijiet tal-punt (c), il-ħlas tal-
penali għandu jiġi kkalkulat skont il-
gravità tal-ksur, id-dewmien tiegħu, il-
ħtieġa li jkun żgurat li l-penali sservi, 
minnha nfisha, ta' deterrent għal aktar 
ksur.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
korp responsabbli msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jqis il-konsegwenzi 
probabbli tal-miżuri potenzjali skont dan 
il-paragrafu għall-interessi kollha li 
jistgħu jsofru dannu, kif ukoll l-interess 
pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dawn il-miżuri meta l-
konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu 
jkunu akbar mill-benefiċċji tagħhom.
3. Deċiżjoni li ma tingħatax miżuri 
temporanja ma għandha tippreġudika l-
ebda pretensjoni oħra tal-applikant li jkun 
qed jitlob tali miżuri.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjonijiet meħuda mill-entitajiet 
responsabbli mill-proċeduri ta' rimedju 
jkunu jistgħu jiġu infurzati b'mod effettiv.
5. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tkun indipendenti mill-
awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-
kontroll tal-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem jew 
responsabbli mid-determinazzjoni tal-
firxa ta' prodotti mediċinali koperti mis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.
6. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tagħti r-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha. Barra minn hekk, meta 
dik l-entità ma tkunx waħda ġuridika, 
għandu jkun hemm dispożizzjoni li 
tiggarantixxi proċeduri li bihom kull 
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miżura illegali allegatament meħuda mill-
entità indipendenti, jew kull nuqqas 
allegat fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija 
lilha, ikunu jistgħu jiġu soġġetti għal 
reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni minn 
entità oħra li tkun qorti jew tribunal fis-
sens tal-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
indipendenti kemm mill-awtorità 
kompetenti kif ukoll mill-entità msemmija 
fil-paragrafu 2.
Il-membri tal-entità msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinħatru u jtemmu 
l-kariga bl-istess kundizzjonijiet tal-
membri tal-ġudikatura fir-rigward tal-
awtorità responsabbli għall-ħatra 
tagħhom, il-perjodu tal-mandat tagħhom, 
u t-tneħħija tagħhom. Tal-anqas il-
president ta' din l-entità indipendenti 
għandu jkollu l-istess kwalifiki legali u 
professjonali bħall-membri tal-
ġudikatura. Din l-entità indipendenti 
għandha tieħu d-deċiżjonijiet tagħha 
skont proċedura li fiha jinstemgħu ż-żewġ 
naħat, u dawn id-deċiżjonijiet, b'mezzi 
stabbiliti minn kull Stat Membru, ikunu 
jorbtu legalment.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalkemm huwa essenzjali li l-Istati Membri għandhom jipprevedu proċeduri ta' rimedju, il-
Kummissjoni marret lil hinn mis-setgħat tagħha billi stabbiliet arranġamenti ta' 
implimentazzjoni preskrittivi żżejjed. Huwa diffiċli wkoll li wieħed jaċċetta li awtorità 
għandha tinħtieġ tħallas id-danni lil impriża farmaċewtika minħabba n-nuqqas tagħha li 
tikkonforma ma' limitu ta' żmien.

Emenda 224
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-limiti 
ta' żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, għall-
applikant ikun hemm rimedji effettivi u li 
ma jiħdux fit-tul.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-
każ ta' nuqqas ta' konformità mal-limiti ta' 
żmien stabbiliti fl-Artikolu 7, għall-
applikant ikun hemm rimedji effettivi u li 
ma jiħdux fit-tul.

2. Għall-finijiet tal-proċedura ta' rimedju, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru entità u 
jgħaddulha dawn ir-responsabbiltajiet:

imħassar

(a) mal-ewwel opportunità u permezz ta' 
proċeduri interlokutorji tieħu miżuri 
temporanji bl-għan li tikkoreġi l-allegat 
ksur jew li tipprevjeni kontra aktar ħsara 
għall-interessi kkonċernati;
(b) tippenalizza lill-applikant f'każ li ma 
jikkonformax mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 kemm-il darba tiġi 
ddikjarata xi ħsara, u dan jekk l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tipprova li d-
dewmien ma ġiex minnha;
(c) timponi ħlas ta' penali, ikkalkulat 
skont it-tul tad-dewmien.
Għall-finijiet tal-punt (c), il-ħlas tal-
penali għandu jiġi kkalkulat skont il-
gravità tal-ksur, id-dewmien tiegħu, il-
ħtieġa li jkun żgurat li l-penali sservi, 
minnha nfisha, ta' deterrent għal aktar 
ksur.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
korp responsabbli msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jqis il-konsegwenzi 
probabbli tal-miżuri potenzjali skont dan 
il-paragrafu għall-interessi kollha li 
jistgħu jsofru dannu, kif ukoll l-interess 
pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dawn il-miżuri meta l-
konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu 
jkunu akbar mill-benefiċċji tagħhom.
3. Deċiżjoni li ma tingħatax miżuri 
temporanja ma għandha tippreġudika l-
ebda pretensjoni oħra tal-applikant li jkun 
qed jitlob tali miżuri.
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4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjonijiet meħuda mill-entitajiet 
responsabbli mill-proċeduri ta' rimedju 
jkunu jistgħu jiġu infurzati b'mod effettiv.
5. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tkun indipendenti mill-
awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-
kontroll tal-prezzijiet ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem jew 
responsabbli mid-determinazzjoni tal-
firxa ta' prodotti mediċinali koperti mis-
sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa.
6. L-entità msemmija fil-paragrafu 2 
għandha tagħti r-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha. Barra minn hekk, meta 
dik l-entità ma tkunx waħda ġuridika, 
għandu jkun hemm dispożizzjoni li 
tiggarantixxi proċeduri li bihom kull 
miżura illegali allegatament meħuda mill-
entità indipendenti, jew kull nuqqas 
allegat fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija 
lilha, ikunu jistgħu jiġu soġġetti għal 
reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni minn 
entità oħra li tkun qorti jew tribunal fis-
sens tal-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
indipendenti kemm mill-awtorità 
kompetenti kif ukoll mill-entità msemmija 
fil-paragrafu 2.
Il-membri tal-entità msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinħatru u jtemmu 
l-kariga bl-istess kundizzjonijiet tal-
membri tal-ġudikatura fir-rigward tal-
awtorità responsabbli għall-ħatra 
tagħhom, il-perjodu tal-mandat tagħhom, 
u t-tneħħija tagħhom. Tal-anqas il-
president ta' din l-entità indipendenti 
għandu jkollu l-istess kwalifiki legali u 
professjonali bħall-membri tal-
ġudikatura. Din l-entità indipendenti 
għandha tieħu d-deċiżjonijiet tagħha 
skont proċedura li fiha jinstemgħu ż-żewġ 
naħat, u dawn id-deċiżjonijiet, b'mezzi 
stabbiliti minn kull Stat Membru, ikunu 
jorbtu legalment.
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Or. en

Emenda 225
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull deċiżjoni biex prodott mediċinali 
jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa, jew biex jiġi mmodifikat il-limitu 
jew il-kundizzjonijiet ta’ kopertura tal-
prodott ikkonċernat, għandha tinkludi 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tkun ibbażata 
fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli. Tali 
deċiżjonijiet għandhom jinkludu kull 
valutazzjoni, opinjoni jew 
rakkomandazzjoni tal-esperti li jkunu ġew 
ibbażati fuqhom. L-applikant jiġi infurmat 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi 
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta' żmien biex 
japplika għal dawn ir-rimedji.

1. Kull deċiżjoni biex prodott mediċinali 
jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa, jew biex jiġi mmodifikat il-limitu 
jew il-kundizzjonijiet ta’ kopertura tal-
prodott ikkonċernat, 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 li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu opinjoni jew rakkomandazzjoni 
minn esperti b'appoġġ għal kull deċiżjoni li tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-
manifatturi huwa sproporzjonat.

Emenda 226
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull deċiżjoni biex prodott mediċinali 
jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-

1. Kull deċiżjoni biex prodott mediċinali 
jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
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saħħa, jew biex jiġi mmodifikat il-limitu 
jew il-kundizzjonijiet ta’ kopertura tal-
prodott ikkonċernat, għandha tinkludi 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tkun ibbażata 
fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli. Tali 
deċiżjonijiet għandhom jinkludu kull 
valutazzjoni, opinjoni jew 
rakkomandazzjoni tal-esperti li jkunu ġew 
ibbażati fuqhom. L-applikant jiġi infurmat 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi 
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta' żmien biex 
japplika għal dawn ir-rimedji.

saħħa, jew biex jiġi mmodifikat il-limitu 
jew il-kundizzjonijiet ta’ kopertura tal-
prodott ikkonċernat, għandha tinkludi 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tkun ibbażata 
fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli. Tali 
deċiżjonijiet għandhom jinkludu 
valutazzjonijiet ta' ħtiġijiet mediċi mhux 
issodisfati, tal-impatt kliniku u l-kostijiet 
soċjali, tal-protezzjoni tal-gruppi l-aktar 
vulnerabbli tal-popolazzjoni u kull 
valutazzjoni, opinjoni jew 
rakkomandazzjoni tal-esperti li jkunu ġew 
ibbażati fuqhom. L-applikant jiġi infurmat 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta' żmien biex 
japplika għal dawn ir-rimedji.

Or. es

Emenda 227
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull deċiżjoni biex kategorija ta’ 
prodotti mediċinali tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, jew biex jiġi 
mmodifikat il-limitu jew il-kundizzjonijiet 
ta’ kopertura tal-kategorija kkonċernata, 
għandu jkun fiha dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli u tiġi ppubblikata 
f’pubblikazzjoni xierqa.

2. Kull deċiżjoni biex kategorija ta’ 
prodotti mediċinali tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, jew biex jiġi 
mmodifikat il-limitu jew il-kundizzjonijiet 
ta’ kopertura tal-kategorija kkonċernata, 
għandu jkun fiha dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li l-awtoritajiet għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni dettaljata għal kull deċiżjoni 
biex prodott mediċinali jiġi eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa u li għalhekk tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-manifatturi, 
huwa sproporzjonat.
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Emenda 228
Andres Perello Rodriguez

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull deċiżjoni biex kategorija ta’ 
prodotti mediċinali tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, jew biex jiġi 
mmodifikat il-limitu jew il-kundizzjonijiet 
ta’ kopertura tal-kategorija kkonċernata, 
għandu jkun fiha dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli u tiġi ppubblikata 
f’pubblikazzjoni xierqa.

2. Kull deċiżjoni biex kategorija ta’ 
prodotti mediċinali tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, jew biex jiġi 
mmodifikat il-limitu jew il-kundizzjonijiet 
ta’ kopertura tal-kategorija kkonċernata, 
għandu jkun fiha dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli u tiġi ppubblikata 
f’pubblikazzjoni xierqa. Dawn il-kriterji 
jinkludu valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet 
mediċi mhux issodisfati, tal-impatt kliniku 
u l-kostijiet soċjali u tal-protezzjoni tal-
gruppi l-aktar vulnerabbli tal-
popolazzjoni.

Or. es

Emenda 229
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Klassifikazzjoni ta’ prodotti mediċinali bl-
għan li jiġu inklużi fis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa
1. Il-paragrafi 2, 3 u 4 għandhom 
japplikaw meta prodotti mediċinali jiġi 
raggruppati jew ikklassifikati skont 
kriterji terapewtiċi jew kriterji oħra għall-
iskop tal-inklużjoni tagħhom fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.
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2. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw lista f’pubblikazzjoni xierqa 
u jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kriterji 
oġġettivi u verifikabbli skont liema l-
prodotti mediċinali jkunu ġew 
ikklassifikati fid-dawl tal-inklużjoni 
tagħhom fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.
3. Għall-prodotti mediċinali suġġetti għal 
raggruppament jew klassifikazzjoni bħal 
din, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw lista f’pubblikazzjoni xierqa 
u jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-
metodoloġiji użati biex jiġi ddeterminat il-
limitu jew il-kundizzjonijiet tal-inklużjoni 
tagħhom fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.
4. B'talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw l-
informazzjoni oġġettiva li abbażi tagħha 
jkunu ddeterminaw l-arranġamenti ta’ 
kopertura għall-prodott mediċinali 
tagħhom, fl-applikazzjoni tal-kriterji u l-
metodoloġiji msemmija fil-paragrafi 2 u 
3. F’dan il-każ, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jinfurmaw ukoll lid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi dawk ġudizzjarji, u 
bil-limiti ta’ żmien biex japplika għal 
dawn ir-rimedji.

Or. cs

Emenda 230
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
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Miżuri biex jikkontrollaw jew 
jippromwovu l-preskrizzjoni ta’ prodotti 
mediċinali speċifiċi
1. Il-paragrafi 2, 3 u 4 għandhom 
għandhom japplikaw meta Stat Membru 
jadotta miżuri maħsuba li jikkontrollaw 
jew jippromwovu l-preskrizzjoni ta’ 
prodotti speċifiċi mediċinali msemmija.
2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu bbażati fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli.
3. Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, inklużi kull valutazzjoni, 
opinjoni jew rakkomandazzjoni tal-esperti 
li huma bbażati fuqhom, għandhom jiġu 
ppubblikati f'pubblikazzjoni adegwata.
4. B'talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni li l-interessi jew 
il-pożizzjoni legali tiegħu jkunu affettwati 
mill-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jispeċifikaw l-informazzjoni oġġettiva u l-
kriterji li abbażi tagħhom dawn il-miżuri 
jkunu ttieħdu fir-rigward tal-prodott 
mediċinali tiegħu. F’dan il-każ, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinfurmaw ukoll lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi 
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta’ żmien 
biex japplika għal dawn ir-rimedji.

Or. cs

Emenda 231
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-paragrafi 2, 3 u 4 għandhom 
għandhom japplikaw meta Stat Membru 

1. Il-paragrafi 2 u 3 għandhom japplikaw 
meta Stat Membru jadotta miżuri maħsuba 
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jadotta miżuri maħsuba li jikkontrollaw 
jew jippromwovu l-preskrizzjoni ta’ 
prodotti speċifiċi mediċinali msemmija.

li jikkontrollaw jew jippromwovu l-
preskrizzjoni ta’ prodotti speċifiċi 
mediċinali msemmija.

Or. fr

Emenda 232
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, inklużi kull valutazzjoni, 
opinjoni jew rakkomandazzjoni tal-esperti 
li huma bbażati fuqhom, għandhom jiġu 
ppubblikati f'pubblikazzjoni adegwata.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li l-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu opinjoni jew rakkomandazzjoni 
minn esperti b'appoġġ għal kull deċiżjoni li tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-
manifatturi huwa sproporzjonat.

Emenda 233
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, inklużi kull valutazzjoni, 
opinjoni jew rakkomandazzjoni tal-esperti 
li huma bbażati fuqhom, għandhom jiġu 
ppubblikati f'pubblikazzjoni adegwata.

3. Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, inklużi kull valutazzjoni, 
opinjoni jew rakkomandazzjoni tal-esperti 
li huma bbażati fuqhom, għandhom jiġu 
ppubblikati f'pubblikazzjoni adegwata u 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku.
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Or. sl

Emenda 234
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni li l-interessi jew 
il-pożizzjoni legali tiegħu jkunu affettwati 
mill-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jispeċifikaw l-informazzjoni oġġettiva u l-
kriterji li abbażi tagħhom dawn il-miżuri 
jkunu ttieħdu fir-rigward tal-prodott 
mediċinali tiegħu. F’dan il-każ, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinfurmaw ukoll lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi 
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta’ żmien 
biex japplika għal dawn ir-rimedji.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-62/09, il-Qorti tal-Ġustizzja awtorizzat miżuri għall-
monitoraġġ jew l-inkoraġġiment tal-preskrizzjoni ta' ċerti prodotti mediċinali. Barra minn 
hekk, dawk il-miżuri m'għandhom l-ebda effett fuq deċiżjonijiet biex prodotti mediċinali jiġu 
inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tas-sistemi nazzjonali tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Proposta 
bħal din tippermetti wkoll lill-manifatturi tal-prodotti mediċinali kollha li jikkompetu 
jissottomettu appelli, u b'hekk toħloq inkubu amministrattiv u legali.

Emenda 235
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni li l-interessi jew 
il-pożizzjoni legali tiegħu jkunu affettwati 
mill-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jispeċifikaw l-informazzjoni oġġettiva u l-
kriterji li abbażi tagħhom dawn il-miżuri 
jkunu ttieħdu fir-rigward tal-prodott 
mediċinali tiegħu. F’dan il-każ, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinfurmaw ukoll lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi 
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta’ żmien 
biex japplika għal dawn ir-rimedji.

4. B'talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni li l-interessi jew 
il-pożizzjoni legali tiegħu jkunu affettwati 
mill-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jispeċifikaw l-informazzjoni oġġettiva u l-
kriterji li abbażi tagħhom dawn il-miżuri 
jkunu ttieħdu fir-rigward tal-prodott 
mediċinali tiegħu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalkemm huwa normali li d-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
għandhom jiġu infurmati dwar ir-raġunijiet għall-introduzzjoni ta' miżuri biex tiġi 
monitorjata u mħeġġa l-preskrizzjoni ta' ċerti prodotti mediċinali, tali miżuri huma r-riżultat 
ta' deċiżjonijiet nazzjonali li ġeneralment jittieħdu bl-għan li tiġi limitata n-nefqa fil-qasam 
tas-saħħa. Huwa paradossali, għalhekk, li għandu jiġi previst kumpens finanzjarju għal tali 
miżuri.

Emenda 236
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikoli 3, 4, 
5 u 7 għandhom jinftiehmu bħala l-perjodu 
bejn il-wasla ta’ applikazzjoni jew ta’ 
informazzjoni addizzjonali, kif ikun il-każ, 
u d-dħul fis-seħħ effettiv tad-deċiżjoni 
korrispondenti. L-evalwazzjonijiet kollha 
tal-esperti u l-passi amministrattivi 
meħtieġa biex tittieħed id-deċiżjoni u biex 

Il-limiti ta’ żmien stabbiliti fl-Artikoli 3, 4, 
5 u 7 għandhom jinftiehmu bħala l-perjodu 
bejn il-wasla ta’ applikazzjoni jew ta’ 
informazzjoni addizzjonali, kif ikun il-każ, 
u l-ħruġ tad-deċiżjoni. L-evalwazzjonijiet 
kollha tal-esperti u l-passi amministrattivi 
meħtieġa biex tittieħed id-deċiżjoni u biex 
din tidħol fis-seħħ għandhom isiru fil-limiti 
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din tidħol fis-seħħ għandhom isiru fil-limiti 
ta’ żmien preskritt.

ta’ żmien preskritt.

Or. cs

Emenda 237
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, ċertu perjodu għall-
applikazzjoni u ċertu perjodu għad-dħul 
fis-seħħ, madankollu, ma jiġux inklużi fil-
limiti ta' żmien, sakemm l-ebda wieħed 
minn dawn il-perjodi ma jaqbeż xahar 
kalendarju kull wieħed u sakemm dawk 
il-perjodi jkunu espliċitament regolati 
mil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew minn linji 
gwida amministrattivi.

Or. en

Emenda 238
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk jinħtieġ proċess ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet li jinvolvi negozjati bejn il-
laboratorju rikjedenti u l-awtorità 
kompetenti, il-limiti ta' żmien stabbiliti fl-
Artikoli 3, 4, 5 u 7 jiġu sospiżi sakemm l-
awtorità kompetenti tirċievi r-reazzjoni 
tal-laboratorju kompetenti għall-proposti 
tagħha.

Or. fr
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Emenda 239
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar
Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja jew bijoekwivalenza
Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-
ipprezzar u r-rimborż, l-Istati Membri 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.

Or. en

Emenda 240
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja jew bijoekwivalenza

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja, bijoekwivalenza jew 
bijosimilarità

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inkorprazzjoni ta' dispożizzjonijiet speċifiċi rigward prodotti mediċinali ġeneriċi 
tikkostitwixxi l-valur miżjud prinċipali ta' dan it-tfassil mill-ġdid. Madankollu, biex jiġu 
koperti t-tipi kollha ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, inklużi l-bijoterapiji, għandha ssir 
referenza għall-kunċett tal-bijosimilarità, kif ukoll għal dak tal-bijoekwivalenza.
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Emenda 241
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja jew bijoekwivalenza

Prova ta’ kwalità, sigurtà, effikaċja jew 
bijoekwivalenza

Or. fr

Emenda 242
Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri 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.

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, (il-kwalità, is-
sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali). L-
Istati Membri jiġu garantiti aċċess sħiħ 
għad-data użata mill-awtorità tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
fil-valutazzjoni ta' dawn l-elementi, bl-
għan li jiġu evalwati s-sikurezza, l-
effikaċja u l-effettività tal-mediċina fil-
kuntest tal-iskema tal-assigurazzjoni tas-
saħħa. L-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom ukoll id-dritt li jitolbu data 
addizzjonali għall-evalwazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 243
Bernadette Vergnaud
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri 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.

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi 
essenzjali (il-kwalità, is-sikurezza, l-
effikaċja jew il-bijosimilarità) li hi bbażata 
fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni. Madankollu, l-
Istati Membri jkollhom aċċess għad-data 
kollha użata mill-awtorità li tat l-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
biex ikunu jistgħu jivvalutaw is-sikurezza 
u l-effikaċja relattivi ta' prodott 
mediċinali fil-kuntest tas-sistema tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-awtoritajiet għandhom ikunu jistgħu jwettqu rievalwazzjonijiet tal-valur 
terapewtiku relattiv ta' prodott mediċinali, billi dak il-valur relattiv jista' jiġi affettwat b'mod 
sinifikanti mill-wasla ta' prodotti li jikkompetu ġodda fis-suq jew l-iskoperta ta' proprjetà 
terapewtika ġdida. Barra minn hekk, il-kompetenza tal-aġenziji li joħorġu awtorizzazzjonijiet 
ta' kummerċjalizzazzjoni ma tkoprix tali valutazzjonijiet komparattivi. Fl-aħħar nett, mhuwiex 
neċessarju li l-bijoekwivalenza terġa' tiġi valutata.

Emenda 244
Nessa Childers

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri 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.

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri 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. 
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Madankollu, l-Istati Membri jkollhom 
aċċess sħiħ għad-data użata mill-awtorità 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni fil-valutazzjoni ta' 
dawn l-elementi għall-iskop ta' 
evalwazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti 
għandu jkollhom ukoll id-dritt li jitolbu 
data addizzjonali għall-iskop ta' 
evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri 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.

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw l-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali jew 
il-kriterji għad-deżinjazzjoni ta' mediċini 
orfni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ikun inaċċettabbli li jitqajmu dubji dwar il-valur miżjud mediku ta' dawn il-prodotti 
mediċinali fil-livell nazzjonali, għaliex dak il-valur miżjud huwa s-sine qua non għall-
awtorizzazzjoni tagħhom fil-livell tal-UE. Kjarifika ta' dan it-tip bl-ebda mod ma tmur kontra 
d-deċiżjoni mill-awtoritajiet nazzjonali dwar jekk jirrimborżawx il-kost ta' prodott mediċinali 
orfni, iżda fil-fatt tinkuraġġixxi lill-awtoritajiet nazzjonali jużaw aktar l-kompetenzi miksuba 
fil-livell Ewropew.

Emenda 246
Michèle Rivasi
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri 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.

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jippruvaw jirrivalutaw l-
elementi essenzjali (il-kwalità, is-
sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza) li hi bbażata fuqhom l-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.

Madankollu, l-Istati Membri jridu jiġu 
ggarantiti aċċess sħiħ għad-data użata 
mill-awtoritajiet responsabbli għall-għoti 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni biex ikunu jistgħu 
jivvalutaw is-sikurezza, l-effikaċja u l-
effiċjenza relattivi ta' prodott mediċinali 
fil-kuntest tal-inklużjoni tiegħu fil-kamp 
ta' applikazzjoni tas-sistema mandatorja 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu 
jistgħu wkoll jinkludu jew jiġġeneraw 
data rilevanti addizzjonali għall-finijiet 
tal-valutazzjoni tal-prodotti mediċinali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-miżinterpretazzjoni ta' dan l-Artikolu jista' jwassal biex l-Istati Membri ma jitħallewx jużaw 
data jew jitolbu data addizzjonali li jeħtieġu biex jivvalutaw il-proporzjon relattiv tal-
benefiċċji mqabbla mar-riskji u l-effikaċja relattiva ta' prodotti mediċinali meta mqabbla ma' 
trattamenti diġà koperti mis-sistemi nazzjonali tagħhom tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

Emenda 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Applikazzjonijiet, proċeduri ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet u deċiżjonijiet biex jirregolaw 

1. Proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u 
deċiżjonijiet biex jirregolaw il-prezzijiet 
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il-prezzijiet tal-prodotti mediċinali skont l-
Artikolu 3 jew li jiddeterminaw l-
inklużjoni tagħhom fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistemi pubbliċi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa skont l-Artikoli 7 
u 9 għandhom jiġu kkunsidrati mill-Istati 
Membri bħala proċeduri amministrattivi li, 
bħala tali, huma indipendenti mill-infurzar 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

tal-prodotti mediċinali skont l-Artikolu 3 
jew li jiddeterminaw l-inklużjoni tagħhom 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-sistemi 
pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-saħħa skont 
l-Artikoli 7 u 9 għandhom jiġu kkunsidrati 
mill-Istati Membri bħala proċeduri 
amministrattivi li, bħala tali, huma 
indipendenti mill-infurzar tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali.

Or. it

Emenda 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Applikazzjonijiet, proċeduri ta’ teħid ta’ 
deċiżjonijiet u deċiżjonijiet biex jirregolaw 
il-prezzijiet tal-prodotti mediċinali skont l-
Artikolu 3 jew li jiddeterminaw l-
inklużjoni tagħhom fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistemi pubbliċi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa skont l-Artikoli 7 
u 9 għandhom jiġu kkunsidrati mill-Istati 
Membri bħala proċeduri amministrattivi li, 
bħala tali, huma indipendenti mill-infurzar 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

1. Proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u 
deċiżjonijiet biex jirregolaw il-prezzijiet 
tal-prodotti mediċinali skont l-Artikolu 3 
jew li jiddeterminaw l-inklużjoni tagħhom 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-sistemi 
pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-saħħa skont 
l-Artikoli 7 u 9 għandhom jiġu kkunsidrati 
mill-Istati Membri bħala proċeduri 
amministrattivi li, bħala tali, huma 
indipendenti mill-infurzar tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali.

Or. it

Emenda 249
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali ma għandhiex tkun raġuni 

2. Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali ma għandhiex tkun raġuni 
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valida biex jiġu rrifjutati, sospiżi jew 
irrevokati deċiżjonijiet marbuta mal-prezz 
ta’ prodott mediċinali jew mal-inklużjoni 
tiegħu fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

valida biex jiġu rrifjutati, sospiżi jew 
irrevokati deċiżjonijiet marbuta mal-prezz 
ta’ prodott mediċinali jew mal-inklużjoni 
tiegħu fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. Madankollu, l-
Istati Membri taħt l-ebda ċirkostanza ma 
jistgħu jiċċaħħdu mis-setgħa li 
jivverifikaw il-proprjetà intellettwali.

Or. sl

Emenda 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw 
mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni u dik nazzjonali marbuta mal-
protezzjoni tal-proprjetà intellettwali.

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw 
mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni u dik nazzjonali marbuta mal-
protezzjoni tal-proprjetà intellettwali. Bl-
għan li jkun żgurat li d-dispożizzjonijiet 
ta' dan l-Artikolu jiġu applikati sew, dawk 
id-dispożizzjonijiet ma jwaqqfux 
applikazzjonijiet sottomessi lill-
awtoritajiet kompetenti jew deċiżjonijiet 
minn awtoritajiet kompetenti rigward l-
iffissar ta' prezz ta' prodott speċifiku jew 
l-inklużjoni ta' dak il-prodott fis-sistemi 
nazzjonali tal-assigurazzjoni tas-saħħa, 
milli jitqiesu bħala fatturi oġġettivi u 
raġonevoli li jistgħu jitqiesu mill-
awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti meta 
jiddeterminaw jekk dritt ta' proprjetà 
intellettwali huwiex qed jinkiser jew 
huwiex se jinkiser. 

Or. it

Emenda 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-għan li jkun żgurat li d-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jiġu 
applikati sew, dawk id-dispożizzjonijiet ma 
jwaqqfux applikazzjonijiet sottomessi lill-
awtoritajiet kompetenti jew deċiżjonijiet 
minn awtoritajiet kompetenti rigward l-
iffissar ta' prezz ta' prodott speċifiku jew 
l-inklużjoni ta' dak il-prodott fis-sistemi 
nazzjonali tal-assigurazzjoni tas-saħħa, 
milli jitqiesu bħala fatturi oġġettivi u 
raġonevoli li jistgħu jitqiesu mill-
awtoritajiet ġudizzjarji kompetenti meta 
jiddeterminaw jekk dritt ta' proprjetà 
intellettwali huwiex qed jinkiser jew 
huwiex se jinkiser.

Or. it

Emenda 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-paragrafi 1 u 2 jistgħu jiġu 
rrevokati fi Stati Membri li fihom il-ħruġ 
ta' awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjni jew ta' 
awtorizzazzjoni ta' rimborż għal prodott 
ġeneriku jirriżulta f'bidla fil-prezz tal-
prodott ta' referenza rilevanti u/jew fit-
termini tar-rimborż għal dan il-prodott.

Or. it

Emenda 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-paragrafi 1 u 2 jistgħu jiġu 
rrevokati fi Stati Membri li fihom il-ħruġ 
ta' awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjni jew ta' 
awtorizzazzjoni ta' rimborż għal prodott 
ġeneriku jirriżulta f'bidla fil-prezz tal-
prodott ta' referenza rilevanti u/jew fit-
termini tar-rimborż għal dan il-prodott. 

Or. it

Emenda 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri speċifiċi u proċeduri legali 
speċifiċi biex jipproteġu d-drittijet ta' 
proprjetà intellettwali f'każijiet li fihom il-
ħruġ ta' awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew ta' 
awtorizzazzjoni ta' rimborż għal prodott 
ġenerku jirriżulta f'bidla fil-prezz tal-
prodott ta' referenza rilevanti u/jew fit-
termini tar-rimborż għal dan il-prodott.

Or. it

Emenda 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri jistgħu jadottaw 
miżuri speċifiċi u proċeduri legali 
speċifiċi biex jipproteġu d-drittijet ta' 
proprjetà intellettwali f'każijiet li fihom il-
ħruġ ta' awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew ta' 
awtorizzazzjoni ta' rimborż għal prodott 
ġeneriku jirriżulta f'bidla fil-prezz tal-
prodott ta' referenza rilevanti u/jew fit-
termini tar-rimborż għal dan il-prodott.

Or. it

Emenda 256
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 imħassar
Konsultazzjoni mal-partijiet interessati
Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li 
jadotta jew jemenda xi miżura li taqa’ fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, għandu jagħti lill-partijiet 
interessati l-opportunità li jikkummentaw 
dwar l-abbozz ta’ miżuri fi żmien 
raġonevoli. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jippubblikaw ir-regoli li 
japplikaw għall-konsultazzjonijiet. Ir-
riżultati tal-konsultazzjonijiet għandhom 
jsiru disponibbli għall-pubbliku, bl-
eċċezzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u 
nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità 
kummerċjali.

Or. cs
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Emenda 257
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li 
jadotta jew jemenda xi miżura li taqa’ fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
għandu jagħti lill-partijiet interessati l-
opportunità li jikkummentaw dwar l-
abbozz ta’ miżuri fi żmien raġonevoli. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jippubblikaw ir-regoli li japplikaw għall-
konsultazzjonijiet. Ir-riżultati tal-
konsultazzjonijiet għandhom jsiru 
disponibbli għall-pubbliku, bl-eċċezzjoni 
ta’ informazzjoni kunfidenzjali skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali dwar 
il-kunfidenzjalità kummerċjali.

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li 
jadotta jew jemenda xi miżura li taqa’ fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
għandu jagħti lill-partijiet interessati, 
inklużi l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u 
tal-konsumaturi, l-opportunità li 
jikkummentaw dwar l-abbozz ta’ miżuri fi 
żmien raġonevoli. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw ir-
regoli li japplikaw għall-konsultazzjonijiet. 
Ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet għandhom 
jsiru disponibbli għall-pubbliku, bl-
eċċezzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u 
nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità 
kummerċjali.

Or. en

Emenda 258
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li 
jadotta jew jemenda xi miżura li taqa’ fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
għandu jagħti lill-partijiet interessati l-
opportunità li jikkummentaw dwar l-
abbozz ta’ miżuri fi żmien raġonevoli. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jippubblikaw ir-regoli li japplikaw għall-
konsultazzjonijiet. Ir-riżultati tal-
konsultazzjonijiet għandhom jsiru 
disponibbli għall-pubbliku, bl-eċċezzjoni 

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li 
jfassal mill-ġdid b'mod sostanzjali xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandu jagħti lill-
partijiet interessati l-opportunità li 
jikkummentaw dwar l-abbozz ta’ miżuri fi 
żmien raġonevoli. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw ir-
regoli li japplikaw għall-konsultazzjonijiet. 
Ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet għandhom 
jsiru disponibbli għall-pubbliku, bl-
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ta’ informazzjoni kunfidenzjali skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali dwar 
il-kunfidenzjalità kummerċjali.

eċċezzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u 
nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità 
kummerċjali.

Or. fr

Emenda 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Proposta għal direttiva
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Trasparenza tal-prezzijiet

1. Tal-anqas darba f'sena, l-awtoritajiet 
kompetenti jippubblikaw f'pubblikazzjoni 
xierqa u jittrażmettu lill-Kummissjoni, 
lista kompleta tal-prodotti mediċinali 
koperti mis-sistemi tagħhom tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li l-prezzijiet 
tagħhom ġew iffissati matul il-perjodu 
relevanti, flimkien mal-prezzijiet li jistgħu 
jintalbu għal dawk il-prodotti.
2. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jeżaminaw kif ikomplu jikkooperaw dwar 
il-funzjonament tal-bażi ta' data ta' 
informazzjoni dwar il-prezzijiet, 
EURIPID, li tipprovdi valur miżjud fl-UE 
kollha f'termini ta' trasparenza tal-
prezzijiet.

Or. en

Emenda 260
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Notifika ta’ abbozz ta’ miżuri nazzjonali
1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.
2. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
simultanjament jikkomunikaw it-testi tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
bażiċi li huma prinċipalment u 
direttament ikkonċernati, f’każ li l-
għarfien ta’ dawn it-testi jkun meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet 
tal-miżura proposta.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.
4. Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.
5. Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jadotta b’mod definittiv l-abbozz ta’ 
miżura, għandu jikkomunika t-test finali 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk 
il-Kummissjoni tkun għamlet 
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osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. cs

Emenda 261
Erik Bánki

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Notifika ta’ abbozz ta’ miżuri nazzjonali
(1) Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.
(2) Fejn xieraq, l-Istati Membri 
għandhom simultanjament jikkomunikaw 
it-testi tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew 
regolatorji bażiċi li huma prinċipalment u 
direttament ikkonċernati, f’każ li l-
għarfien ta’ dawn it-testi jkun meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet 
tal-miżura proposta.
(3) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.
(4) Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
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li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.
(5) Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jadotta b’mod definittiv l-abbozz ta’ 
miżura, għandu jikkomunika t-test finali 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk 
il-Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Huwa preokkupanti l-fatt li l-proposta tipprevedi rekwiżit ta' notifika preliminari segwita 
minn perjodu ta' stennija ta' tliet xhur qabel l-iskadenza li l-Kummissjoni trid tikkonforma 
miegħu. Din id-dispożizzjoni tagħmilha impossibbli għall-Istati Membri li jirreaġixxu 
flessibbilment għal ċirkostanzi makroekonomiċi li jiġġustifikaw l-emenda tar-regoli dwar is-
sussidji.

Emenda 262
Alda Sousa

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Notifika ta’ abbozz ta’ miżuri nazzjonali
1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
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mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.
2. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
simultanjament jikkomunikaw it-testi tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
bażiċi li huma prinċipalment u 
direttament ikkonċernati, f’każ li l-
għarfien ta’ dawn it-testi jkun meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet 
tal-miżura proposta.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament
għall-implimentazzjoni.
4. Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.
5. Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jadotta b’mod definittiv l-abbozz ta’ 
miżura, għandu jikkomunika t-test finali
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk 
il-Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 263
Nessa Childers
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Notifika ta’ abbozz ta’ miżuri nazzjonali
1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.
2. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
simultanjament jikkomunikaw it-testi tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
bażiċi li huma prinċipalment u 
direttament ikkonċernati, f’każ li l-
għarfien ta’ dawn it-testi jkun meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet 
tal-miżura proposta.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.
4. Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.
5. Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jadotta b’mod definittiv l-abbozz ta’ 
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miżura, għandu jikkomunika t-test finali 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk 
il-Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 264
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Notifika ta’ abbozz ta’ miżuri nazzjonali
1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.
2. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
simultanjament jikkomunikaw it-testi tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
bażiċi li huma prinċipalment u 
direttament ikkonċernati, f’każ li l-
għarfien ta’ dawn it-testi jkun meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet 
tal-miżura proposta.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
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għall-implimentazzjoni.
4. Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.
5. Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jadotta b’mod definittiv l-abbozz ta’ 
miżura, għandu jikkomunika t-test finali 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk 
il-Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jmorru lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-proposta u mhumiex konsistenti mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 265
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Notifika ta’ abbozz ta’ miżuri nazzjonali
1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
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immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.
2. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
simultanjament jikkomunikaw it-testi tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
bażiċi li huma prinċipalment u 
direttament ikkonċernati, f’każ li l-
għarfien ta’ dawn it-testi jkun meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet 
tal-miżura proposta.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.
4. Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.
5. Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jadotta b’mod definittiv l-abbozz ta’ 
miżura, għandu jikkomunika t-test finali 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk 
il-Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura burokratika tagħmilha impossibbli għall-Istati Membri biex jirreaġixxu 
malajr għal żviluppi ġodda li jheddu s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa tagħhom. Barra 
minn hekk, din il-proposta tmur kontra d-dritt tal-Istati Membri li jorganizzaw is-sistemi tas-
saħħa tagħhom, kif ukoll kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 266
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.

1. Fejn l-Istati Membri jadottaw jew li 
jemendaw xi miżura li taqa’ fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bit-
test finali, flimkien mar-raġunijiet li 
fuqhom il-miżura hija bbażata.

Or. fr

Emenda 267
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.

imħassar

Or. fr
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Emenda 268
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.

imħassar

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Emenda 269
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.

Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien xahrejn.

Or. sl

Emenda 270
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jadotta b’mod definittiv l-abbozz ta’ 
miżura, għandu jikkomunika t-test finali 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk 
il-Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

imħassar

Or. fr

Emenda 271
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar ta' […] [insert a date -
the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)], u 
sal-31 ta' Jannar u l-1 ta' Lulju ta' kull sena 
ta' wara, l-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni u, 
f’pubblikazzjoni adegwata, jippubblikaw 
rapport dettaljat li jagħti l-informazzjoni li 
ġejja:

1. Sal-31 ta’ Jannar ta' […] [daħħal data -
is-sena wara d-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 18(1)], u sal-
31 ta' Jannar ta' kull sena ta' wara, l-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni u, f’pubblikazzjoni 
adegwata, jippubblikaw rapport dettaljat li 
jagħti l-informazzjoni li ġejja:

Or. cs

Emenda 272
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar ta' […] [insert a date -
the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)], u 
sal-31 ta' Jannar u l-1 ta' Lulju ta' kull sena 
ta' wara, l-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni u, 
f’pubblikazzjoni adegwata, jippubblikaw 
rapport dettaljat li jagħti l-informazzjoni li 
ġejja:

1. Sal-31 ta’ Jannar ta' […] [daħħal data -
is-sena wara d-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 18(1)], u sal-
31 ta' Jannar ta' kull sena ta' wara, l-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni u, f’pubblikazzjoni 
adegwata, jippubblikaw rapport dettaljat li 
jagħti l-informazzjoni li ġejja:

Or. fr

Emenda 273
Michèle Rivasi

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Jannar ta' […] [insert a date -
the year following the date referred to in 
the first subparagraph of Article 18(1)], u 
sal-31 ta' Jannar u l-1 ta' Lulju ta' kull sena 
ta' wara, l-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni u, 
f’pubblikazzjoni adegwata, jippubblikaw 
rapport dettaljat li jagħti l-informazzjoni li 
ġejja:

1. Sal-31 ta’ Jannar ta' […] [daħħal data -
is-sena wara d-data msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 18(1)], u sal-
31 ta' Jannar ta' kull sena ta' wara, l-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni u, f’pubblikazzjoni 
adegwata, jippubblikaw rapport dettaljat li 
jagħti l-informazzjoni li ġejja:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għandu jkun li dawn ir-rapporti jiġu ppubblikati kull sena, sabiex ikun żgurat li 
ma jiġi impost ebda piż amministrattiv eċċessiv fuq l-Istati Membri u li r-rapporti jkunu 
bbażati fuq firxa usa' ta' data, u għalhekk joffru deskrizzjoni aktar komprensiva.

Emenda 274
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport kull sitt xhur abbażi tal-
informazzjoni mressqa mill-Istati Membri 
skont il-paragrafu 1.

2. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
rapport darba f'sena abbażi tal-
informazzjoni mressqa mill-Istati Membri 
skont il-paragrafu 1.

Or. cs

Emenda 275
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-[last 
day of the 12th month following 
publication of this Directive in the Official 
journal of the European Union] il-liġijiet, 
ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa sabiex 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. 
Għandhom jinfurmaw minnufih it-test ta' 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-
[aħħar ġurnata tal-24 xahar wara l-
pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea] il-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi meħtieġa sabiex 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. 
Għandhom jinfurmaw minnufih it-test ta' 
dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Or. cs

Emenda 276
Milan Cabrnoch

Proposta għal direttiva
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din 
id-Direttiva
1. L-Istati Membri għandhom jgħaddu 
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rapport lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva sal-
[insert date - within two years after the 
date referred to in the second 
subparagraph of Article 18(1)] u kull tliet 
snin minn dakinhar.
2. Sal-[insert date - within three years 
after the date referred to in the second 
subparagraph of Article 18(1)], il-
Kummissjoni għandha tressaq rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva. Ir-rapport jista' jkun 
akkumpanjat mill-proposta xierqa.

Or. cs

Emenda 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-[insert date - within three years after 
the date referred to in the second 
subparagraph of Article 18(1)], il-
Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ir-
rapport jista' jkun akkumpanjat mill-
proposta xierqa.

2. Sal-[daħħal id-data - sa mhux aktar tard 
minn tliet snin wara d-data msemmija fit-
tieni subparagrafu tal-Artikolu 18(1)], il-
Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Ir-
rapport jista' jkun akkumpanjat, meta jkun 
xieraq, minn proposti għall-emenda ta' 
din id-Direttiva.

Or. it

Emenda 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
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Monitoraġġ u Rappurtar
1. Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva, il-Kummissjoni tissottometti 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li jivvaluta l-infurzar ta' din id-
Direttiva.
2. Il-Kummissjoni tkun mgħammra 
b'riżorsi suffiċjenti biex timmoniterja l-
infurzar tad-Direttiva.

Or. en


