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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar tariffi 
pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini sabiex twettaq attivitajiet ta' 
farmakoviġilanza fir-rigward ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem
(COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2013)0472),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 114 u 168(4)(c) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0196/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati preżentati mill-Parlament Grieg u l-Kungress tad-
Deputati Spanjol u s-Senat Spanjol, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma 
jimxix mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 10

                                               
1 ĠU C
2 ĠU C , , p. .
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Skont dan ir-Regolament għandhom 
jiġu ċċarġjati żewġ tipi differenti ta’ tariffi 
sabiex tkun ikkunsidrata d-diversità tal-
kompiti tal-Aġenzija u tar-relaturi. L-
ewwel, tariffi għall-proċeduri ta’ 
farmakoviġilanza mwettqa fil-livell tal-
Unjoni għandhom ikunu ċċarġjati lil dawk 
id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq li l-prodotti mediċinali 
tagħhom huma parti mill-proċedura. Dawk 
il-proċeduri huma relatati mal-valutazzjoni 
ta’ rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament 
tas-sikurezza, valutazzjoni ta’ studji tas-
sikurezza wara l-awtorizzazzjoni u 
valutazzjonijiet fil-kuntest ta’ 
konsultazzjonijiet mibdija bħala riżultat 
tad-dejta dwar il-farmakoviġilanza. It-tieni, 
tariffa annwali fissa għandha tiġi ċċarġjata 
għal attivitajiet ta’ farmakoviġilanza oħra 
mwettqa mill-Aġenzija li jibbenefikaw 
minnhom b’mod ġenerali d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq. Dawk 
l-attivitajiet huma relatati mat-teknoloġija 
tal-informazzjoni, speċjalment il-
manutenzjoni tal-bażi tad-dejta 
'Eudravigilance' msemmija fl-Artikolu 24 
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, 
detezzjoni tas-sinjali u monitoraġġ ta’ 
riċensjoni medika magħżula. 

(10) Skont dan ir-Regolament għandhom 
jiġu ċċarġjati żewġ tipi differenti ta’ tariffi 
sabiex tkun ikkunsidrata d-diversità tal-
kompiti tal-Aġenzija u tar-rapporteurs. L-
ewwel, tariffi għall-proċeduri ta’ 
farmakoviġilanza mwettqa fil-livell tal-
Unjoni għandhom ikunu ċċarġjati lil dawk 
id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq li l-prodotti mediċinali 
tagħhom huma parti mill-proċedura. Dawk 
il-proċeduri huma relatati mal-valutazzjoni 
ta’ rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament 
tas-sikurezza, valutazzjoni ta’ studji tas-
sikurezza wara l-awtorizzazzjoni u 
valutazzjonijiet fil-kuntest ta’ riferimenti 
mibdija bħala riżultat tad-dejta dwar il-
farmakoviġilanza. It-tieni, tariffa annwali 
fissa għandha tiġi ċċarġjata għal attivitajiet 
ta’ farmakoviġilanza oħra mwettqa mill-
Aġenzija li jibbenefikaw minnhom b’mod 
ġenerali d-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq. Dawk l-attivitajiet 
huma relatati mat-teknoloġija tal-
informazzjoni, speċjalment il-manutenzjoni 
tal-bażi tad-dejta 'Eudravigilance' 
msemmija fl-Artikolu 24 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, u monitoraġġ ta’ 
dokumentazzjoni medika magħżula. 

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq kollha għandhom jiġu 
ċċarġjati tariffi ġusti. Għaldaqstant, 

(14) Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq kollha għandhom jiġu 
ċċarġjati tariffi ġusti. Għaldaqstant, 
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għandha tiġi stabbilita unità unika li tista’ 
tiġi ċċarġjata, irrispettivament mill-
proċedura skont liema jkun ġie awtorizzat 
il-prodott mediċinali, jew taħt ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 jew taħt 
id-Direttiva 2001/83/KE u l-mod li bih ġew 
assenjati mill-Istati Membri n-numri tal-
awtorizzazzjoni. L-entrati individwali li 
jikkorrispondu għall-awtorizzazzjonijiet
fil-bażi tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 57(1)(l) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 ibbażati fuq informazzjoni 
mil-lista tal-prodotti mediċinali kollha 
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fl-
Unjoni msemmija fl-Artikolu 57(2) tiegħu 
jilħqu dan l-għan.

għandha tiġi stabbilita unità unika li tista’ 
tiġi ċċarġjata, irrispettivament mill-
proċedura skont liema jkun ġie awtorizzat 
il-prodott mediċinali, jew taħt ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 jew taħt 
id-Direttiva 2001/83/KE u l-mod li bih ġew 
assenjati mill-Istati Membri n-numri tal-
awtorizzazzjoni. L-istabbiliment tal-unità 
fil-livell tal-ingredjent attiv u tal-forma 
farmaċewtika abbażi ta' informazzjoni 
inkluża fil-bażi tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 57(1)(l) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 jissodisfa dan l-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni kienet tfisser li l-kumpaniji jiġu ċċarġjati skont in-numru ta' 
awtorizzazzjonijiet differenti għat-tqegħid fis-suq li jkollhom - u dan jiġi kkalkulat fil-livell 
tad-daqs tal-pakkett. Għall-farmakoviġilanza mhuwiex relevanti jekk il-pakkett fihx 10 pilloli 
jew 20 pillola. Ikun aktar xieraq li jiġu ċċarġjati skont in-numru ta' awtorizzazzjonijiet għal 
kull ingredjent attiv, u għal kull forma farmaċewtika (i.e. jekk il-prodott huwiex spray, pillola 
jew soluzzjoni injettabbli).

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-prodotti mediċinali ġeneriċi, il-
prodotti mediċinali awtorizzati skont id-
dispożizzjonijiet relatati ma’ użu 
mediċinali stabbilit sew, prodotti 
mediċinali omeopatiċi awtorizzati u 
prodotti mediċinali tal-ħxejjex awtorizzati, 
għandhom ikunu soġġetti għal tariffa 
annwali fissa mnaqqsa peress li dawk il-
prodotti ġeneralment għandhom profil 
stabbilit sew ta’ sikurezza. Madankollu, 
f’każijiet meta dawn il-prodotti huma parti 

(16) Il-prodotti mediċinali awtorizzati
skont id-dispożizzjonijiet relatati ma’ użu 
mediċinali stabbilit sew, prodotti 
mediċinali omeopatiċi awtorizzati u 
prodotti mediċinali erbali awtorizzati, 
għandhom ikunu soġġetti għal tariffa 
annwali fissa mnaqqsa peress li dawk il-
prodotti ġeneralment għandhom profil 
stabbilit sew ta’ sikurezza. Madankollu, 
f’każijiet meta dawn il-prodotti huma parti 
minn kwalunkwe proċedura ta’ 
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minn kwalunkwe proċedura ta’ 
farmakoviġilanza fl-Unjoni kollha, 
għandha tkun iċċarġjata t-tariffa kollha 
minħabba x-xogħol involut. Minħabba li l-
leġiżlazzjoni dwar il-farmakoviġilanza
tinkoraġġixxi li jsiru studji konġunti dwar 
is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni, id-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandhom jaqsmu t-tariffa 
applikabbli fil-każ li jiġi ppreżentat studju 
konġunt.

farmakoviġilanza fl-Unjoni kollha, 
għandha tkun iċċarġjata t-tariffa kollha 
minħabba x-xogħol involut. Minħabba li l-
leġiżlazzjoni dwar il-farmakoviġilanza 
tinkoraġġixxi li jsiru studji konġunti dwar 
is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni, id-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandhom jaqsmu t-tariffa 
applikabbli fil-każ li jiġi ppreżentat studju 
konġunt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-prodotti omeopatiċi u erbali 
rreġistrati skont l-Artikolu 14 u l-
Artikolu 16a tad-Direttiva 2001/83/KE 
għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda biex tiġi ċċarata legalment l-esklużjoni ta' prodotti mediċinali omeopatiċi u erbali kif 
diġà ddikjarat fil-Premessa 17.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament jiddetermina l- 2. Dan ir-Regolament jiddetermina l-
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attivitajiet imwettqa fil-livell tal-Unjoni li 
għalihom huma dovuti tariffi, l-ammonti u 
r-regoli tal-ħlas ta’ dawk it-tariffi u l-livell 
ta’ rimunerazzjoni tar-relaturi.

attivitajiet imwettqa fil-livell tal-Unjoni li 
għalihom huma dovuti tariffi, l-ammonti u 
r-regoli tal-ħlas ta’ dawk it-tariffi u l-livell 
ta’ rimunerazzjoni tar-rapporteurs u tal-
korapporteurs.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "Unità li tista’ tiġi ċċarġjata" tfisser kull 
entrata individwali fil-bażi tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 57(1)(l) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 bbażata 
fuq informazzjoni mil-lista tal-prodotti 
mediċinali kollha għall-użu mill-bniedem 
awtorizzati fl-Unjoni msemmija fl-
Artikolu 57(2) tiegħu.

1. "Unità li tista’ tiġi ċċarġjata" tfisser 
unità definita mis-sett ta' dejta li ġej mill-
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
inkluża fil-bażi tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 57(1)(l) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004:

a) l-isem tal-prodott mediċinali;
b) id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq;
c) il-pajjiż li fih l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq hija valida;
d) l-ingredjent(i) attiv(i);
e) il-forma farmaċewtika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni kienet tfisser li l-kumpaniji jiġu ċċarġjati skont in-numru ta' 
awtorizzazzjonijiet differenti għat-tqegħid fis-suq li jkollhom - li jiġi kkalkulat fil-livell tad-
daqs tal-pakkett. Għall-farmakoviġilanza mhuwiex relevanti jekk il-pakkett fihx 10 pilloli jew 
20 pillola. Ikun aktar xieraq li jiġu ċċarġjati skont in-numru ta' awtorizzazzjonijiet għal kull 
ingredjent attiv, u għal kull forma farmaċewtika (i.e. jekk il-prodott huwiex spray, pillola jew 
soluzzjoni injettabbli, eċċ.).
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Aġenzija tiċċarġja tariffa skont il-
paragrafu 1(a), l-Aġenzija għandha 
tirrinumera lir-relatur tal-Kumitat għall-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza maħtur mill-Istat 
Membru jew lir-relatur fil-grupp ta’ 
koordinazzjoni (iktar ’il quddiem 'ir-
relatur') għax-xogħol imwettaq għall-
Aġenzija jew il-grupp ta’ koordinazzjoni. 
Din ir-rimunerazzjoni titħallas 
b’konformità mal-Artikolu 9. 

2. Meta l-Aġenzija tiċċarġja tariffa skont il-
paragrafu 1(a), l-Aġenzija għandha 
tirrinumera lir-rapporteur u lill-
korapporteur tal-Kumitat għall-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza maħtur mill-Istat 
Membru jew lir-rapporteur fil-grupp ta’ 
koordinazzjoni (iktar ’il quddiem 'ir-
rapporteur') għax-xogħol imwettaq għall-
Aġenzija jew il-grupp ta’ koordinazzjoni. 
Din ir-rimunerazzjoni għandha titħallas 
b’konformità mal-Artikolu 9. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li l-korapporteurs għandhom jitħallsu wkoll direttament mill-EMA, bħalma 
jiġri attwalment. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tiċċarġja darba fis-
sena tariffa fissa kif stabbilit fil-Parti IV 
tal-Anness għall-attivitajiet tal-
farmakoviġilanza tagħha relatati mas-
sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
skont l-Artikolu 24, l-Artikolu 25a, l-
Artikolu 26, l-Artikolu 57(1)(l) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, mal-
monitoraġġ ta’ riċensjoni medika 
magħżula skont l-Artikolu 27 tiegħu u 
mad-detezzjoni tas-sinjali skont l-

1. L-Aġenzija għandha tiċċarġja darba fis-
sena tariffa fissa kif stabbilit fil-Parti IV 
tal-Anness għall-attivitajiet tal-
farmakoviġilanza tagħha relatati mas-
sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
skont l-Artikolu 24, l-Artikolu 25a, l-
Artikolu 26, l-Artikolu 57(1)(l) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 u mal-
monitoraġġ ta’ dokumentazzjoni medika 
magħżula skont l-Artikolu 27 tiegħu. 
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Artikolu 28a tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni tat-tariffa annwali għandu jiġi ċċarat sabiex jinkludi biss attivitajiet 
li jitwettqu fil-livell tal-UE. Id-detezzjoni tas-sinjali hija xi ħaġa li xi Stati Membri jistgħu 
jixtiequ jibqgħu jiċċarġjaw tariffi għaliha. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Tariffa annwali fissa mnaqqsa, kif 
stabbilit fil-Parti IV tal-Anness, tapplika 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 10a tad-Direttiva 2001/83/KE u 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
omeopatiċi awtorizzati u prodotti 
mediċinali mill-ħxejjex awtorizzati, kif 
definit rispettivament fl-Artikolu 1(5) u l-
Artikolu 1(30) tad-Direttiva 2001/83/KE. 

5. Tariffa annwali fissa mnaqqsa, kif 
stabbilit fil-Parti IV tal-Anness, tapplika 
fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
msemmija fl-Artikolu 10a tad-
Direttiva 2001/83/KE u fir-rigward ta’ 
prodotti mediċinali omeopatiċi awtorizzati 
u prodotti mediċinali erbali awtorizzati, kif 
definit rispettivament fl-Artikolu 1(5) u l-
Artikolu 1(30) tad-Direttiva 2001/83/KE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Tħassir tat-tnaqqis tat-tariffi għall-prodotti mediċinali ġeneriċi.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlas ta’ rimunerazzjoni mill-Aġenzija lir-
relaturi

Ħlas ta’ rimunerazzjoni mill-Aġenzija lir-
rapporteurs u lill-korapporteurs

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tirrimunera lir-
relaturi b’konformità mal-Artikolu 3(2) 
fil-każijiet li ġejjin:

1. L-Aġenzija għandha tirrimunera lir-
rapporteurs u lill-korapporteurs
b’konformità mal-Artikolu 3(2) fil-każijiet 
li ġejjin:

(c) meta l-Istat Membru ikun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju 
tal-Farmakoviġilanza bħala relatur għall-
valutazzjoni tar-rapporti perjodiċi dwar l-
aġġornament tas-sikurezza msemmija fl-
Artikolu 4; 

(c) meta l-Istat Membru ikun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju 
tal-Farmakoviġilanza bħala rapporteur
għall-valutazzjoni tar-rapporti perjodiċi 
dwar l-aġġornament tas-sikurezza 
msemmija fl-Artikolu 4; 

(d) meta l-Istat Membru jkun ħatar 
rappreżentant fil-grupp ta’ koordinazzjoni
bħala relatur fil-kuntest tal-valutazzjoni 
tar-rapporti perjodiċi dwar l-aġġornament 
tas-sikurezza msemmija fl-Artikolu 4; 

(d) meta l-grupp ta' koordinazzjoni jkun 
ħatar Stat Membru bħala rapporteur fil-
kuntest tal-valutazzjoni tar-rapporti 
perjodiċi dwar l-aġġornament tas-sikurezza 
msemmija fl-Artikolu 4;

(e) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju 
tal-Farmakoloviġilanza bħala relatur għall-
valutazzjoni ta’ studji dwar is-sikurezza 
wara l-awtorizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 5;

(e) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskju 
tal-Farmakoloviġilanza bħala rapporteur
għall-valutazzjoni ta’ studji dwar is-
sikurezza wara l-awtorizzazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 5;

(f) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskj 
tal-Farmakoviġilanza bħala relatur għall-
konsulenzi msemmija fl-Artikolu 6.

(f) meta l-Istat Membru jkun ħatar membru 
tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskj 
tal-Farmakoviġilanza bħala rapporteur
għar-riferimenti msemmija fl-Artikolu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li l-korapporteurs għandhom jitħallsu wkoll direttament mill-EMA, bħalma 
jiġri attwalment, u biex jiġi ċċarat il-mod li bih jaħdem il-grupp ta' koordinazzjoni. 
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Ir-rimunerazzjoni titħallas b’konformità 
mal-kuntratt bil-miktub imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 62(3) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004. 
Kwalunkwe imposta bankarja relatata mal-
ħlas ta’ dik ir-rimunerazzjoni titħallas mill-
Aġenzija.

5. Ir-rimunerazzjoni titħallas b’konformità 
mal-kuntratt bil-miktub imsemmi fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 62(3) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, u fi 
żmien 60 jum kalendarju mill-wasla tar-
rapport ta' valutazzjoni finali, kif 
imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-
Artikolu. Kwalunkwe imposta bankarja 
relatata mal-ħlas ta’ dik ir-rimunerazzjoni 
għandha titħallas mill-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta diġà tinkludi skadenza ta' 30 jum biex il-kumpaniji jħallsu t-tariffi lill-EMA. 
Għandu jkun hemm skadenza wkoll biex l-EMA tħallas lill-Istat Membru Rapporteur.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Anness – parti III – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 6(1) hija 
EUR 168 600. Ir-rimunerazzjoni 
korrispondenti tar-relatur hija 
EUR 45 100.

1. It-tariffa għall-valutazzjoni tal-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 6(1) hija [...] meta 
jkunu involuti sustanza attiva waħda jew 
tnejn. Din it-tariffa tiżdied b'EUR [...] 
għal kull sustanza attiva addizzjonali 
involuta fil-proċedura. Ir-rimunerazzjoni 
korrispondenti tar-rapporteur hija 27 % 
tat-tariffa totali miġbura. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Referrals can be simple or complex (i.e. wide in scope and involve many different active 
substances). Instead of charging the same average fee whatever the workload involved, a 
more cost-based approach would be to move to a tiered system. As discussions are still 
ongoing about how many hours work are involved per active substance, the exact amounts 
are not yet included in this draft report - but will be added by the deadline for amendments. 
The Rapporteur keeps the proposed division between EMA and the Member States, in order to 
maintain the overall balance whereby half of all procedure fees as a whole go to EMA, and 
half to Member States.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Anness – parti IV – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-tariffa annwali fissa hija EUR 60 għal 
kull unità li tista’ tiġi ċċarġjata.

1. It-tariffa annwali fissa hija EUR 86 għal 
kull unità li tista’ tiġi ċċarġjata. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ftehim wiesa' li l-kamp ta' applikazzjoni tat-tariffa annwali jista' jitnaqqas, biex jiġi 
eskluż ix-xogħol ta' farmakoviġilanza marbut mal-prodotti awtorizzati ċentralment (li 
jammonta għal madwar EUR 3 miljun), kif ukoll id-detezzjoni tas-sinjali, il-ġestjoni tal-ADR 
u l-attivitajiet ta' mmaniġġjar tar-riskju (li jammontaw għal EUR 6 miljun). Dan jirriżulta fi 
dħul totali ta' EUR 10.4 miljun - minflok id-19-il miljun euro proposti oriġinarjament. Jekk 
tintuża d-definizzjoni l-ġdid ta' unità li tista' tiġi ċċarġjata, attwalemt hemm total ta' 129 037 
unità. It-tneħħija tat-tnaqqis għall-prodotti ġeneriċi tirriżulta f'tariffa annwali ta' EUR 86 
għal kull unità. 
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NOTA SPJEGATTIVA

Għaliex neħtieġu sistema ġdida ta' tariffi
Il-proposta tal-Kummissjoni għandha tipprovdi finanzjament biex jiġu implimentati r-
Regolament u d-Direttiva l-ġodda tal-UE dwar il-Farmakoviġilanza li ġew miftiehma fl-2012. 
Il-liġi l-ġdida toħloq kompiti ġodda kemm għall-EMA (l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini) 
kif ukoll għall-Awtoritajiet Kompetenti Nazzjonali (AKN) - ir-regolaturi nazzjonali tal-
mediċini - f'kull Stat Membru. Huwa importanti li mekkaniżmu ta' finanzjament jiddaħħal fis-
seħħ mill-aktar fis possibbli, b'mod partikolari għaliex il-liġi diġà daħlet fis-seħħ.

Il-kompiti l-ġodda għall-Aġenzija jinkludu:
 L-estensjoni tal-bażi tad-dejta Eudravigilance biex tkopri prodotti awtorizzati 

nazzjonalment, u ż-żieda ta' funzjonijiet ġodda, inkluża taqsima pubblika fejn in-nies 
jistgħu jfittxu online rigward reazzjonijiet avversi għal mediċina partikolari.

 L-istabbiliment ta' repożitorju tal-PSURs (rapporti perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza). 

 L-istabbiliment ta' bażi tad-dejta tal-prodotti awtorizzati kollha fl-UE (Artikolu 57).
 Il-monitoraġġ tad-dokumentazzjoni.
 Il-koordinazzjoni ta' valutazzjonijiet fil-livell tal-UE ta' PSURs, PASSs, u riferimenti 

għal prodotti awtorizzati nazzjonalment. 
 L-istabbiliment ta' portal Ewropew dwar il-mediċini li jkun "one-stop shop" biex in-

nies ikunu jistgħu jsibu informazzjoni dwar mediċini.
 L-organizzazzjoni ta' seduti ta' smigħ pubbliċi. 

Għall-ewwel darba, l-EMA se tkun qed twettaq kompiti ta' farmakoviġilanza għal prodotti li 
huma awtorizzati għat-tqegħid fis-suq mill-awtoritajiet nazzjonali, kif ukoll għal prodotti 
awtorizzati ċentralment (awtorizzati għat-tqegħid fis-suq mill-EMA). 

Is-sistema tipprevedi wkoll li l-AKN jikkondividu x-xogħol involut fil-valutazzjonijiet fil-
livell tal-UE ta' PSURs, PASSs, u riferimenti għal prodotti awtorizzati nazzjonalment.

X'tipproponi l-Kummissjoni
Il-Kummissjoni tistma li l-kost tal-kompiti l-ġodda huwa ta' EUR 38.5 miljun euro u 
tipproponi li dawn il-fondi jinkisbu permezz ta' żewġ flussi ta' finanzjament separati: 
Tariffa fissa annwali ġdida għall-farmakoviġilanza li għandha tinġabar mill-kumpaniji 
farmaċewtiċi permezz ta' imposta bbażata fuq in-numru ta' "unitajiet li jistgħu jiġu ċċarġjati" 
li l-kumpanija jkollha fil-bażi tad-dejta msemmija fl-Artikolu 57. Din tkun EUR 60 għal kull 
prodott, definit fil-livell tad-daqs tal-pakkett, b'eżenzjoni għall-prodotti awtorizzati 
ċentralment. 

Tliet tariffi proċedurali ġodda għall-analiżi tal-PSURs (rapporti perjodiċi ta' aġġornament 
dwar is-sikurezza) u tal-Istudji dwar is-Sikurezza Wara l-Awtorizzazzjoni (PASS) u għar-
riferimenti. Riferiment huwa l-proċedura li permezz tagħha mediċina tiġi riferuta lill-PRAC 
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(Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza) minħabba 
preokkupazzjonijiet rigward is-sikurezza. 



PR\1007843MT.doc 17/17 PE519.514v02-00

MT

Kondiviżjoni tal-kostijiet u tat-tariffi bejn l-EMA u l-AKN 
Il-kompiti tal-iżgurar ta' sistema komprensiva ta' sikurezza tal-mediċini fil-livell tal-UE huma 
kondiviżi bejn l-EMA u l-Istati Membri. Għalhekk il-Kummissjoni tipproponi li t-tariffi 
miġbura għandhom ikunu kondiviżi bejniethom, mingħajr ma l-kumpaniji jiġu ċċarġjati 
darbtejn għall-istess xogħol.

Tnaqqis u eżenzjonijiet
Il-Kummissjoni tipproponi tnaqqis għall-SMEs, u għall-prodotti ġeneriċi, għall-mediċini 
stabbiliti sew, u għall-mediċini erbali u omeopatiċi li għandhom awtorizzazzjoni sħiħa għat-
tqegħid fis-suq. Tipproponi li l-mediċini erbali u omeopatiċi rreġistrati għandhom ikunu 
eżentati għalkollox mit-tariffi kollha, bħalma għandhom ikunu eżentati l-mikrointrapriżi.

Fehmiet tar-Rapporteur
Ir-Rapporteur taċċetta l-ħtieġa urġenti li jiddaħħal fis-seħħ mekkaniżmu ta' finanzjament u 
għalhekk qed tipproponi bidliet fil-proposti tal-Kummissjoni mfassla biex ikun jista' jintlaħaq 
ftehim malajr. Rieżami sħiħ tat-tariffi tal-farmakoviġilanza għandu jibda s-sena d-dieħla meta 
jista' jiġi propost tiġdid sħiħ tas-sistema kollha jekk ikun meħtieġ, iżda sadattant, tressaq il-
proposti li ġejjin.
Tariffa fissa: din hija proposta biex tkopri l-ispejjeż tal-EMA għal diversi attivitajiet 
farmaċewtiċi, inkluża d-detezzjoni tas-sinjali. Billi xi Stati Membri jiċċarġjaw ukoll tariffa 
lill-kumpaniji għad-detezzjoni tas-sinjali, hemm preokkupazzjonijiet li l-kumpaniji jistgħu 
jiġu ċċarġjati darbtejn. Għalhekk, ir-Rapporteur tipproponi li jitnaqqas l-ammont miġbur mill-
EMA, kif ukoll li jitnaqqas il-kamp ta' applikazzjoni tar-rata fissa biex ikopri biss il-kompiti li 
għandhom jitwettqu mill-EMA: Eudravigilance, il-bażi tad-dejta msemmija fl-Artikolu 57, ir-
repożitorju tal-PSURs u r-rieżami tad-dokumentazzjoni biss, biex it-tariffa fissa tinbidel 
f'tariffa ta' manutenzjoni għax-xogħol ta' farmakoviġilanza tal-EMA. Taħseb ukoll li l-użu 
tad-daqs tal-pakkett bħala bażi għall-unità li tista' tiġi ċċarġjata mhuwiex l-aħjar sistema 
għaliex in-numru ta' pilloli f'pakkett mhuwiex relevanti għall-farmakoviġilanza, u tippenalizza 
lil xi kumpaniji, bħall-kumpaniji tal-prodotti ġeneriċi. Minflok, ikun aktar xieraq li l-
kumpaniji jiġu ċċarġjati skont in-numru ta' awtorizzazzjonijiet li jkollhom għal kull ingredjent 
attiv, u għal kull forma farmaċewtika. Min-naħa l-oħra, tipproponi li jitneħħa t-tnaqqis ta' 
20 % għall-prodotti ġeneriċi.
It-tariffa għar-riferiment: hawnhekk il-problema hija li l-investigazzjoni dwar ir-riskji ta' 
sikurezza tista' tiswa ħafna u tista' tinvolvi klassijiet sħaħ ta' mediċini u diversi sustanzi attivi 
differenti. L-ammont ta' xogħol involut jista' jvarja skont il-kumplessità tar-riferiment, 
għalhekk ir-Rapporteur tipproponi li dan jiġi rifless fis-sistema tat-tariffi. Trid tiżgura wkoll li 
r-Rapporteurs u l-Korapporteurs mill-Istati Membri jiġu remunerati b'mod ġust, sabiex 
jingħataw inċentiv biex joffru li jgħinu fix-xogħol involut fil-ġestjoni tar-riferimenti. 
Ir-Rapporteur ma tagħmel ebda bidla, f'dan l-istadju, fit-tariffi proċedurali għall-PSURs u l-
PASSs, ħlief fid-definizzjoni tal-unitajiet li jistgħu jiġu ċċarġjati. 


