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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.



PR\798816MT.doc 3/29 PE430.927v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................26



PE430.927v01-00 4/29 PR\798816MT.doc

MT



PR\798816MT.doc 5/29 PE430.927v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda, fir-
rigward tal-farmakoviġilanza, id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi Komunitarju 
relatat mal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem
(COM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0514/2008),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titlu “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikoli 114 u 168(4)(c) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE,

– 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 u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7 0000/2009), 

1. Jadotta l-pożizzjoni tal-ewwel qari kif emendata 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.

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Ċitazzjoni 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-opinjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data tat-22 ta’ April 20091

                                               
1 ĠU C 229, 23.9.2009, p. 19.
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Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fejn prodott mediċinali huwa 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni jew fejn jeżistu 
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tas-sikurezza u l-użu effettiv tal-
prodott mediċinali, il-prodott mediċinali 
għandu jiġi ssorveljat fis-suq b'mod 
intensiv. Il-pazjenti u l-professjonisti għall-
kura tas-saħħa għandhom ikunu mħeġġa li 
jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni mhux 
mixtieqa suspettuża għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli pubblikament 
ta' prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta' 
prodotti mediċinali għall-użu veterinarju u 
mill-bniedem u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

(9) Fejn prodott mediċinali huwa 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni jew fejn jeżistu 
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tas-sikurezza u l-użu effettiv tal-
prodott mediċinali, il-prodott mediċinali 
għandu jiġi ssorveljat fis-suq b'mod 
intensiv. Il-pazjenti u l-professjonisti għall-
kura tas-saħħa għandhom ikunu mħeġġa li 
jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni mhux 
mixtieqa suspettuża għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, identifikata bi 
triangolu iswed u b’sentenza spjegattiva 
korrispondenti fuq is-sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott, u fuq il-fuljett ta’ 
informazzjoni għall-pazjent, u għandha 
tinżamm aġġornata lista disponibbli 
pubblikament ta' prodotti mediċinali bħal 
dawn mill-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta' 
prodotti mediċinali għall-użu veterinarju u 
mill-bniedem u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

Or. en

Ġustifikazzjoni

Twissijiet speċjali għal mediċini li jkunu sorveljati b’mod intensiv jgħinu kemm lill-
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professjonisti għall-kura tas-saħħa u kemm lill-pazjenti biex jidentifikaw mediċini ġodda taħt 
sorveljanza intensiva u jgħinuhom ikunu aktar konxji li jirrapurtaw kwalunkwe reazzjoni 
mhux mixtieqa li jista’ jkun hemm. 

Is-simbolu tat-triangolu iswed diġà jintuża biex juri medċina ġdida taħt sorveljanza intensiva 
fl-UE (għal mediċini li jsegwu l-proċedura ċentralment awtorizzata).   

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Bl-għan li jkun żgurat li jinżamm l-
istess livell ta' għarfien xjentifiku fil-qasam 
tal-farmakoviġilanza fit-teħid tad-
deċiżjonijiet kemm f'livell Komunitarju kif 
ukoll f'livell nazzjonali, il-grupp ta' 
koordinazzjoni meta jwettaq il-ħidmiet ta' 
farmakoviġilanza għandu jkun jista' 
jistrieħ fuq il-parir tal-Kumitat 
Konsultattiv dwar l-Evalwazzjoni tar-
Riskju fil-qasam tal-Farmakoviġilanza tal-
Aġenzija.

(13) Bl-għan li jkun żgurat li jinżamm l-
istess livell ta' għarfien xjentifiku fil-qasam 
tal-farmakoviġilanza fit-teħid tad-
deċiżjonijiet kemm f'livell Komunitarju kif 
ukoll f'livell nazzjonali, il-grupp ta' 
koordinazzjoni meta jwettaq il-ħidmiet ta' 
farmakoviġilanza għandu jistrieħ fuq ir-
rakkomandazzjoni tal-Kumitat dwar l-
Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat tal-Kumitat dwar l-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-Farmakoviġilanza 
(PRAC) għandhom jiżdiedu fir-rigward tal-grupp ta’ koordinazzjoni. Il-grupp ta’ 
koordinazzjoni mhuwiex korp speċjalizzat dwar il-farmakoviġilanza – il-kompitu tiegħu hu li 
jibbilanċja r-riskji ġenerali mal-benefiċċji. Il-PRAC għandu jkun l-uniku korp responsabbli 
mill-farmakoviġilanza u mill-evalwazzjoni tar-riskju sabiex tkun evitata duplikazzjoni tar-
rwoli.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Istati Membri għandhom iħaddmu 
sistema ta' farmakoviġilanza biex jiġbru t-
tagħrif utli matul is-sorveljanza ta' prodotti 

(16) L-Istati Membri għandhom iħaddmu 
sistema ta' farmakoviġilanza biex jiġbru t-
tagħrif utli matul is-sorveljanza ta' prodotti 
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mediċinali inkluż tagħrif dwar reazzjonijiet 
suspettużi mhux mixtieqa ta' mediċini, 
dwar l-użu ħażin, l-abbuż jew l-iżbalji ta' 
medikazzjoni, u jiżguraw il-kwalità tagħha 
permezz tas-segwitu tal-każijiet ta' 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa ta' 
mediċini.

mediċinali inkluż tagħrif dwar reazzjonijiet 
suspettużi mhux mixtieqa ta' mediċini, 
mill-użu normali, l-użu ħażin, l-abbuż jew 
l-iżbalji ta' medikazzjoni, u jiżguraw il-
kwalità tagħha permezz tas-segwitu tal-
każijiet ta' reazzjonijiet suspettużi mhux 
mixtieqa ta' mediċini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni toħloq konfużjoni u tissuġġerixxi li s-sistema tal-
farmakoviġilanza għandha tintuża biex tiġbor informazzjoni dwar żbalji ta’ medikazzjoni 
b’mod ġenerali. Hi meħtieġa ċarezza fir-rigward tal-kuntest li fih żbalji tal-medikazzjoni 
jkunu rappurtati: huma biss dawk l-iżbalji ta’ medikazzjoni li huma suspettati li wasslu għal 
reazzjoni suspettuża mhix mixtieqa li għandhom ikunu rappurtati. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għas-simplifikazzjoni fir-rappurtar ta' 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa d-
detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq u l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw dawn ir-
reazzjonijiet esklussivament lid-database 
Komunitarja ta' farmakoviġilanza u lin-
netwerk tal-ipproċessar tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 57(1)(d) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 (minn issa 
'l quddiem 'id-database Eudravigilance').

(18) Għas-simplifikazzjoni fir-rappurtar ta' 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa d-
detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq u l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw dawn ir-
reazzjonijiet esklussivament lid-database 
Komunitarja ta' farmakoviġilanza u lin-
netwerk tal-ipproċessar tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 57(1)(d) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 (minn issa 
'l quddiem 'id-database Eudravigilance'). 
Id-database Eudravigilance għandha 
kontemporanjament tinnotifika lill-Istati 
Membri relevanti dwar rapporti mressqa 
mid-detenturi tal-awtorizazzjoni tat-
tqegħid fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu infurmati elettronikament meta d-Detenturi tal-
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Awtorizzazzjoni tat-Tqegħid fis-Suq iressqu rapporti lill-Eudravigilance dwar reazzjonijiet 
serji suspettużi mhux mixtieqa li jseħħu fit-territorju tagħhom, bħala mezz ieħor ta’ kontroll li 
jassigura li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ma taħarbilhomx jew taqbżilhom din l-
informazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex ikunu infurzati d-dispożizzjonijiet 
relatati mal-farmakoviġilanza, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
applikati pieni effettivi, proporzjonati u 
dissważivi lid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq fejn ikun hemm 
nuqqas ta' konformità mal-obbligi 
farmakoviġilanti.

Biex ikunu infurzati d-dispożizzjonijiet 
relatati mal-farmakoviġilanza, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
applikati pieni effettivi, proporzjonati u 
dissważivi lid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq fejn ikun hemm 
nuqqas ta' konformità mal-obbligi 
farmakoviġilanti. Jekk il-kundizzjonijiet 
inklużi fl-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-
suq ma jkunux sodisfatti sal-iskadenza 
mogħtija, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandu jkollhom is-setgħa li 
jirrevedu l-awtorizazzjoni tat-tqegħid fis-
suq mogħtija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza turi li f’ħafna każi l-kumpaniji naqsu milli jwettqu studji dwar is-sikurezza li 
kienu mitluba jagħmlu wara l-għoti tal-awtorizzazzjoni. Fil-każ ta’ prodott mediċinali li 
għandu profitt kbir, il-multi mhux dejjem huma disswasivi, u għalhekk il-leġiżlazzjoni 
għandha tagħmilha ċara li l-Istati Membri wkoll għandhom il-possibilità li jissospendu jew 
jirrevokaw l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq. 

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 29 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr ħsara għad-Direttiva 95/46/KE 
u r-Regolament 45/2001/KE dwar il-
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protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-moviment liberu ta' dak id-data. 
L-għan tal-ħarsien tas-saħħa pubblika 
jikkostitwixxi interess pubbliku sostanzjali 
li jiġġustifika l-ipproċessar ta’ data 
identifikabbli dwar is-saħħa sakemm din 
tkun ipproċessata biss meta meħtieġ u l-
partijiet involuti jevalwaw il-ħtieġa tal-
ipproċessar ta’ din id-data f’kull stadju 
tal-proċess tal-farmakoviġilanza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tkopri informazzjoni personali ferm sensittiva li għandha tkun protetta b’mod 
sħiħ. Madankollu, għandu jkun possibbli li d-data personali tkun proċessata fi ħdan is-
sistema tal-Eudravigilance filwaqt li tkun rispettata l-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-data 
tal-UE. 

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt d a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – punt 28 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Jiddaħħal il-punt li ġej:
(28e) Informazzjoni kummerċjali 
kunfidenzjali: id-dokumenti, id-data jew l-
informazzjoni jitqiesu kummerċjalment 
kunfidenzjali jekk l-iżvelar ta’ dawn id-
dokumenti, data jew informazzjoni tista’ 
twassal għal ħsara sostanzjali għall-
interess kummerċjali tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq, 
sakemm, minkejja din il-ħsara, ma jkunx 
hemm interess pubbliku ogħla f’dan l-
iżvelar.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun żgurat bilanċ aħjar bejn it-trasparenza u l-kunfidenzjalità kummerċjali ta' 
informazzjoni ta' proprjetà. Sabiex dan jinkiseb, il-kunċett ta' "informazzjoni kummerċjali 
kunfidenzjali" għandu jkun definit sew fil-leġiżlazzjoni. Definizzjoni speċifika li tikkunsidra l-
karatteristiċi tas-settur farmaċewtiku u tirrifletti l-kunsiderazzjonijiet tas-saħħa pubblika 
għandha tipprovdi gwida dwar liema tip ta’ informazzjoni jista’ jkun żvelat lill-pubbliku u 
liema tip ta’ informazzjoni jista’ jinżamm b'mod leġittimu.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 11 – punt 3a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. taqsira tat-tagħrif essenzjali meħtieġ 
biex il-mediċina tintuża b'mod sikur u 
effettiv;

3a. taqsira tat-tagħrif essenzjali meħtieġ 
biex il-mediċina tintuża b'mod sikur u 
effettiv;

Għall-finijiet tal-punt (3a) tal-ewwel 
subparagrafu, għall-prodotti mediċinali 
inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 23 
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, it-
taqsira għandha tinkludi din id-
dikjarazzjoni: “Dan il-prodott mediċinali 
jinsab taħt sorveljanza intensiva. Ir-
reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa għandhom jiġu rappurtati lil 
<isem u indirizz tal-internet tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali.”

“Għall-finijiet tal-punt (3a) tal-ewwel 
subparagrafu, għall-prodotti mediċinali 
inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 23 
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, it-
taqsira għandha tinkludi din id-
dikjarazzjoni li ġejja, ippreċeduta mis-
simbolu: “Dan il-prodott mediċinali jinsab 
taħt sorveljanza intensiva. Ir-reazzjonijiet 
kollha suspettużi mhux mixtieqa 
għandhom jiġu rappurtati lil <isem u 
indirizz tal-internet tal-awtorità kompetenti 
nazzjonali.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-professjonisti tas-saħħa b’mod partikolari se jkunu diġà familjari mas-simbolu tat-
triangolu iswed li jintuża biex jindika mediċina ġdida taħt sorveljanza intensiva fl-UE kollha 
(għal mediċini li jkunu awtorizzati skont il-proċedura ċentralizzata). 
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Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 21a – l-aħħar subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tistipula dati tal-għeluq għat-
twettiq tal-kundizzjonijiet fejn meħtieġ. 

L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tistipula dati tal-għeluq għat-
twettiq tal-kundizzjonijiet fejn meħtieġ. 
Jekk il-kundizzjonijiet inklużi fl-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ma 
jkunux sodisfatti sal-iskadenza mogħtija, 
l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandu jkollhom is-setgħa li jirrevedu l-
awtorizazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
mogħtija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni li takkumpanja l-premessa 18.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 18
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżdiedu t-tieni u t-tielet subparagrafi li 
ġejjin:

(b) jiżdiedu t-tieni u t-tielet subparagrafi li 
ġejjin:

It-tagħrif imsemmi fil-punt (aa) tal-ewwel 
subparagrafu għandu jitressaq f'kaxxa 
mdawwra minn burdura sewda. 
Kwalunkwe test ġdid jew emendat għandu 
għal perjodu ta' sena jitressaq f'test b'tipa 

grassa u bis-simbolu li ġej  qablu u bit-
test "Tagħrif ġdid".

“It-tagħrif imsemmi fil-punt (aa) tal-ewwel 
subparagrafu għandu jitressaq f'kaxxa 
mdawwra minn burdura sewda. 
Kwalunkwe test ġdid jew emendat għandu 
għal perjodu ta' sena jitressaq f'test b'tipa 
grassa u qablu bit-test "Tagħrif ġdid".

Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 

Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
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(KE) Nru 726/2004, għandha tiġi inkluża 
d-dikjarazzjoni addizzjonali li ġejja “Dan 
il-prodott mediċinali jinsab taħt sorveljanza 
intensiva. Ir-reazzjonijiet kollha suspettużi 
mhux mixtieqa għandhom jiġu rappurtati 
lil <isem u indirizz tal-internet tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali.”

(KE) Nru 726/2004, għandha tiġi inkluża 
d-dikjarazzjoni addizzjonali li ġejja 

preċeduta bis-simbolu li ġej  “Dan il-
prodott mediċinali jinsab taħt sorveljanza 
intensiva. Ir-reazzjonijiet kollha suspettużi 
mhux mixtieqa għandhom jiġu rappurtati 
lit-tabib tiegħek, lill-ispiżjar jew lil <isem, 
indirizz tal-internet, indirizz postali u/jew 
numru tat-telefown tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use  for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, a variety of contact details should be 
given for the national competent authorities, as internet reporting may not be appropriate for 
all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that they can report to 
their health care professional.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1 - punt (f) – punt (vii) a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vii a) Għal prodotti mediċinali mhux 
inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 23 
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, id-
dikjarazzjoni li ġejja għandha tkun 
inkluża: “ir-reazzjonijiet kollha suspettużi 
mhux mixtieqa għandhom jiġu rappurtati 
lit-tabib tiegħek, lill-ispiżjar jew lil <isem, 
indirizz tal-internet, indirizz postali u/jew 
numru tat-telefown tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali>";

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Anke jekk prodott mediċinali ma jkunx sorveljat b’mod intensiv, għandhom xorta jkunu 
pprovduti d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.  Il-PIL kif inhi tagħti 
biss l-isem u l-indirizz tad-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq, l-isem tar-
rappreżentanti maħtura tagħhom fl-Istati Membri, u l-isem u l-indirizz tal-manifattur. Jekk l-
Istati Membri se jinkoraġġixxu rappurtar dirett lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ara l-
emenda 14) allura d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet jeħtieġ li jingħataw. Il-pazjenti 
għandhom ukoll ikunu konxji li jistgħu jirrapurtaw lill-professjonist tal kura tas-saħħa 
tagħhom.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 101 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom permezz tas-
sistema ta' farmakoviġilanza msemmija fil-
paragrafu 1 jivvalutaw it-tagħrif kollu 
xjentifikament, iqisu l-għażliet għat-
tnaqqis tar-riskju u l-prevenzjoni u jieħdu 
azzjoni regolatorja skont kif meħtieġ. 
Huma għandhom iwettqu verifika regolari
tas-sistema ta' farmakoviġilanza tagħhom u 
jirrappurtaw ir-riżultati lill-Kummissjoni 
mhux aktar tard minn [daħħal id-data 
konkreta – sentejn wara d-data ta' 
traspożizzjoni msemmija fl-Artikolu 3(1)] 
u wara din id-data kull sentejn.

2. L-Istati Membri għandhom permezz tas-
sistema ta' farmakoviġilanza msemmija fil-
paragrafu 1 jivvalutaw it-tagħrif kollu 
xjentifikament, iqisu l-għażliet għat-
tnaqqis tar-riskju u l-prevenzjoni u jieħdu 
azzjoni regolatorja skont kif meħtieġ. Taħt 
il-koordinazzjoni tal-Aġenzija huma
għandhom jiżguraw it-twettiq ta’ verifika 
regolari indipendenti tas-sistema ta' 
farmakoviġilanza tagħhom u jirrappurtaw 
ir-riżultati lill-Kummissjoni mhux aktar 
tard minn [daħħal id-data konkreta –
sentejn wara d-data ta' traspożizzjoni 
msemmija fl-Artikolu 3(1)] u wara din id-
data kull sentejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri aktarx ikunu għaxar darbiet aktar tard mill-kumpaniji biex jirrapurtaw 
Reazzjonijiet Mhux Mixtieqa ta’ Mediċini lill-Eudravigilance Database. Attwalment, madwar 
nofs ir-rapport tal-Istati Membri ta’ ADRs ma jaslux matul l-iskadenza ta' 15-il jum.  Dan id-
dewmien iwassal għal riskji fis-saħħa pubblika, filwaqt li verifiki indipendenti aktarx ikunu 
aktar effettivi minn verifiki interni biex tissolva l-problema.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafi 1 u 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jinkoraġġixxu t-tobba, l-ispiżjara u lill-
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa 
jirrappurtaw reazzjonijiet suspettużi mhux 
mixtieqa lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti jew lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

(1) jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jinkoraġġixxu lill-pazjenti, lit-tobba, l-
ispiżjara u lill-professjonisti oħra għall-
kura tas-saħħa jirrappurtaw reazzjonijiet 
suspettużi mhux mixtieqa lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti; dawn il-miżuri 
għandhom jinkludu taħriġ għall-
professjonisti għall-kura tas-saħħa kif 
ukoll kampanja ta’ informazzjoni 
pubblika għall-pazjenti;
(1a) jiffaċilitaw rappurtar dirett mill-
pazjenti permezz tal-provvista ta’ formati 
ta’ rappurtar alternattivi flimkien mal-
formati bbażati fl-internet; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up. 

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – l-aħħar subparagrafu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (1) tal-ewwel 
paragrafu l-Istati Membri jistgħu jimponi 
rekwiżiti speċifiċi fuq it-tobba, l-ispiżjara u 
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa fir-
rigward tar-rappurtar ta' reazzjonijiet serji 
suspettużi mhux mixtieqa jew mhux 
mistennija.

Għall-finijiet tal-punt (1) tal-ewwel 
paragrafu l-Istati Membri jistgħu jimponi 
rekwiżiti speċifiċi fuq it-tobba, l-ispiżjara u 
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa fir-
rigward tar-rappurtar ta' reazzjonijiet serji 
suspettużi mhux mixtieqa jew mhux 
mistennija.

Ir-rappurtar ta’ reazzjonijiet suspettużi 
mhux mixtieqa minħabba żbalji 
terapewtiċi għandu jkun fuq bażi 
anonima u ‘mingħajr akkuża’, u għandu 
jkun suġġett għall-privileġġ professjonali 
legali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi definizzjoni ġdida ta’ reazzjoni mhix mixtieqa li tinkludi għall-
ewwel darba reazzjonijiet mhux mixtieqa li huma kkawżati minn żball terapewtiku. Teżisti 
evidenza minn dawk li jaħdmu fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjent li kultura ta' 'mingħajr 
akkuża’ hi importanti biex tinkoraġġixxi r-rappurtar. Il-professjonisti għall-kura tas-saħħa 
m’għandhomx ikunu skuraġġuti milli jagħmlu rapporti ADR minħabba biża’ sussegwenti ta’ 
azzjoni legali.  

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jressqu 
elettronikament fid-database u fin-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 24 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 (minn issa 'l quddiem 
imsemmi ‘id-database Eudravigilance’) it-
tagħrif dwar ir-reazzjonijiet kollha 
suspettużi u serji mhux mixtieqa li seħħew 
fil-Komunità u f'pajjiżi terzi fi żmien 15-il 

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jressqu 
elettronikament fid-database u fin-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 24 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 (minn issa 'l quddiem 
imsemmi ‘id-database Eudravigilance’) it-
tagħrif dwar ir-reazzjonijiet kollha 
suspettużi u serji mhux mixtieqa li seħħew 
fil-Komunità u f'pajjiżi terzi fi żmien 15-il 
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jum wara l-wasla tar-rapport jew, fl-
assenza ta' rapport, fil-jum ta' wara dak li 
fih id-detentur ikkonċernat ikun ġie 
mgħarraf b'dan.

jum wara l-wasla tar-rapport jew, fl-
assenza ta' rapport, fil-jum ta' wara dak li 
fih id-detentur ikkonċernat ikun ġie 
mgħarraf b'dan. Għandha tkun stabbilita 
sistema sabiex b’mod simultanju l-Istati 
Membri relevanti jkunu notifikati b’dawn 
ir-rapporti mressqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu infurmati elettronikament meta d-Detenturi tal-
Awtorizzazzjoni tat-Tqegħid fis-Suq iressqu rapporti lill-Eudravigilance dwar reazzjonijiet 
serji suspettużi mhux mixtieqa li jseħħu fit-territorju tagħhom, bħala mezz ieħor ta’ kontroll li 
jassigura li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ma taħarbilhomx jew taqbżilhom din l-
informazzjoni.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa li jseħħu fit-territorju tagħhom li 
jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom mill-
professjonisti għall-kura tas-saħħa u mill-
pazjenti.

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa li jseħħu fit-territorju tagħhom li 
jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom mill-
professjonisti għall-kura tas-saħħa u mill-
pazjenti.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rapporti ta' reazzjonijiet bħal dawn 
jitressqu permezz tal-portali nazzjonali tal-
internet dwar is-sikurezza tal-mediċina.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rapporti ta' reazzjonijiet bħal dawn jistgħu 
jkunu mressqa permezz tal-portali 
nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza 
tal-mediċina.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iġġib l-Artikolu konformi mal-emendi 11,12, u 14. Għandu jkun possibbli għall-pazjenti li 
jressqu rapporti b'mod elettroniku, madankollu m’għandhiex titneħħa l-possibilità ta' formati 
oħra.  Hija r-responsabilità tal-Istat Membru li r-rapport ikun f’format elettroniku 
kompatibbli mal-Eudravigilance.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107e – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-laqgħa tiegħu li jmiss wara tmiem il-
perjodu ta' kummenti mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kumitat 
Konsultattiv tal-Evalwazzjoni tar-Riskju 
fil-qasam tal-Farmakoviġilanza għandu 
jadotta r-rapport ta' evalwazzjoni bi jew 
mingħajr bidliet, filwaqt li jqis kwalunkwe 
kumment imressaq skont dan il-paragrafu.

3. Fil-laqgħa tiegħu li jmiss wara tmiem il-
perjodu ta' kummenti mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kumitat tal-
Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza għandu jadotta r-rapport 
ta' evalwazzjoni bi jew mingħajr bidliet, 
filwaqt li jqis kwalunkwe kumment 
imressaq skont dan il-paragrafu.

Hu għandu jifformula rakkomandazzjoni 
għall-grupp ta’ koordinazzjoni fuq il-bażi 
tar-rapport ta' evalwazzjoni. 
Il-kelma « Konsultattiv » għandha titneħħa 
mit-titlu tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni tar-
Riskju fil-qasam tal-Farmakoviġilanza 
sabiex it-titlu jirrifletti aħjar is-setgħat tal-
kumitat. 
Jekk dan ikun adottat l-isem irid jinbidel 
fit-test kollu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda 3. Is-setgħat tal-Kumitat dwar l-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza (PRAC) għandhom jiżdiedu fir-rigward tal-grupp ta’ koordinazzjoni. Il-
grupp ta’ koordinazzjoni mhuwiex korp speċjalizzat dwar il-farmakoviġilanza – il-kompitu 
tiegħu hu li jibbilanċja r-riskji ġenerali mal-benefiċċji. Il-PRAC għandu jkun l-uniku korp 
responsabbli mill-farmakoviġilanza u mill-evalwazzjoni tar-riskju sabiex tkun evitata 
duplikazzjoni tar-rwoli.
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Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta' evalwazzjoni waħda tar-
rapporti perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza li jikkonċernaw aktar minn 
awtorizzazzjoni waħda għat-tqegħid fis-suq 
skont l-Artikolu 107e(1) li ma tinkludi l-
ebda awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija skont ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, il-grupp ta' koordinazzjoni 
għandu, fi żmien 30 jum mil-wasla tar-
rapport tal-Kumitat Konsultattiv tal-
Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza, jikkunsidra r-rapport u
jadotta opinjoni dwar iż-żamma, il-
varjazzjoni, is-suspensjoni jew ir-revoka 
tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
ikkonċernati, inkluża skeda ta' ħin għall-
implimentazzjoni tal-opinjoni. 

1. Fil-każ ta' evalwazzjoni waħda tar-
rapporti perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza li jikkonċernaw aktar minn 
awtorizzazzjoni waħda għat-tqegħid fis-suq 
skont l-Artikolu 107e(1) li ma tinkludi l-
ebda awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija skont ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, il-grupp ta' koordinazzjoni 
għandu, fi żmien 30 jum mill-wasla tar-
rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-
Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza, jadotta opinjoni dwar 
iż-żamma, il-varjazzjoni, is-suspensjoni 
jew ir-revoka tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq ikkonċernati, inkluża skeda 
ta' ħin għall-implimentazzjoni tal-opinjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm il-grupp ta’ koordinazzjoni kif ukoll is-CHMP għandhom jiżnu sew l-opinjoni tal-
PRAC, u jistgħu jbiddlu rakkomandazzjoni tal-PRAC biss jekk jiġġustifikaw id-deċiżjoni 
tagħhom b’raġunijiet xjentifiċi jew ta' saħħa pubblika.  

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107g – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' evalwazzjoni waħda tar-
rapporti perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza li jikkonċernaw aktar minn 

3. Fil-każ ta' evalwazzjoni waħda tar-
rapporti perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza li jikkonċernaw aktar minn 



PE430.927v01-00 20/29 PR\798816MT.doc

MT

awtorizzazzjoni waħda għat-tqegħid fis-suq 
skont l-Artikolu 107e(1) li tinkludi mill-
inqas awtorizzazzjoni waħda għat-tqegħid 
fis-suq mogħtija skont il-proċedura tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, il-
Kumitat tal-Prodotti Mediċinali għall-Użu 
mill-Bniedem għandu, fi żmien 30 jum mil-
wasla tar-rapport tal-Kumitat Konsultattiv 
tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza, jikkunsidra r-rapport u
jadotta opinjoni dwar iż-żamma, il-
varjazzjoni, is-suspensjoni jew ir-revoka 
tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
ikkonċernati. 

awtorizzazzjoni waħda għat-tqegħid fis-suq 
skont l-Artikolu 107e(1) li tinkludi mill-
inqas awtorizzazzjoni waħda għat-tqegħid 
fis-suq mogħtija skont il-proċedura tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, il-
Kumitat tal-Prodotti Mediċinali għall-Użu 
mill-Bniedem għandu, fi żmien 30 jum 
mill-wasla tar-rakkomandazzjoni tal-
Kumitat tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-
qasam tal-Farmakoviġilanza, jadotta 
opinjoni dwar iż-żamma, il-varjazzjoni, is-
suspensjoni jew ir-revoka tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
ikkonċernati. 

Is-CHMP għandu biss jadotta opinjoni li 
tkun differenti mir-rakkomandazzjoni tal-
Kumitat tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-
qasam tal-Farmakoviġilanza, jekk ikun 
hemm raġunijiet xjentifiċi sodi jew ta’ 
saħħa pubblika biex jagħmel dan. Is-
CHMP għandu jispjega dawn ir-
raġunijiet f’ġustifikazzjoni li hu għandu 
jehmeż mal-opinjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 107g – paragrafu 1.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Taqsima 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima 2a 
Osservazzjoni tas-Sinjal

Artikolu 107h Artikolu 107h

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Taqsima 2 tal-proposta għandha t-titlu “Rapporti perjodiċi ta' aġġornament”, madakollu l-
Artikolu 107h mhux relatat ma' dawn ir-rapporti.  Minflok, jistabbilixxi l-proċedura biex 
ikunu osservati u evalwati sinjali mid-database Eudravigilance, li hu stadju kruċjali fis-
sistema tal-farmakoviġilanza. Biex tkun evitata l-konfużjoni, dan l-artikolu għandu jkollu 
taqsima b’isem xieraq.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107h – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-finijiet ta' din l-evalwazzjoni, il-
Kumitat tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-
qasam tal-Farmakoviġilanza, jista' 
jorganizza seduta ta' smigħ pubbliku.
Is-seduti ta' smigħ pubbliku għandhom 
jitħabbru fil-portal Ewropew dwar is-
sikurezza tal-mediċini. L-avviż għandu 
jinkludi tagħrif dwar kif jistgħu 
jipparteċipaw id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-
pubbliku. 
L-Aġenzija għandha tipprovdi lil dawk 
kollha li jitolbuha, l-opportunità li jieħdu 
sehem fis-seduta jew billi jkunu preżenti 
personalment jew permezz tal-użu tat-
teknoloġija msejsa fl-internet.
Fejn detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jew persuna oħra li 
biħsiebha tressaq xi tagħrif għandha data 
kummerċjalment kunfidenzjali rilevanti 
mal-kwistjoni tal-proċedura, hija tista' 
titlob li tressaq dik id-data lill-Kumitat tal-
Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza f'seduta ta' smigħ 
mhux pubbliku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tippermetti biss lill-Kumitat tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fl-qasam 
tal-Farmakoviġilanza li jżomm seduti ta’ smigħ pubbliku permezz tal-proċedura tal-
“Komunità”, li tiffunzjona meta Stat Membru jkun diġà wasal biex jissospendi jew ibiddel 
awtorizzazzjoni tas-suq. Tagħmel sens għall-Kumitat tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fl-qasam 
tal-Farmakoviġilanza li jkun jista’ jserraħ fuq seduti ta’ smigħ pubbliku biex jevalwa sinjali li 
jidhru permezz ta’ proċedura “normali” – i.e. permezz tas-sorveljanza ta' rapporti ADR 
individwali mressqa lid-database Eudravigilance.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Taqsima 3 - titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċedura Komunitarja Il-proċedura urġenti tal-Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-taqsima tiddeskrivi l-proċedura sabiex ikun hemm qsim immedjat kif ukoll 
koordinazzjoni tal-informazzjoni jekk Stat Membru jiskopri sitwazzjoni ta’ tħassib dwar is-
sikurezza u jaġixxi – jew jikkunsidra li jaġixxi - b’mod unilaterali biex jirrevoka jew 
jissospendi awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq. It-titlu propost, “Il-proċedura Komunitarja”, 
ma jirriflettix l-urġenza tal-proċedura u joħloq konfużjoni fil-kuntest ta' proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni ċentralizzati u deċentralizzati għall-mediċini.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107k – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kumitat Konsultattiv tal-
Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza għandu jevalwa l-
kwistjoni li tressqet. Għall-finijiet ta' din l-
evalwazzjoni, huwa jista' jorganizza seduta 

2. Il-Kumitat tal-Evalwazzjoni tar-Riskju 
fil-qasam tal-Farmakoviġilanza għandu 
jevalwa l-kwistjoni li tressqet. Għall-
finijiet ta' din l-evalwazzjoni, huwa jista' 
jorganizza seduta ta' smigħ pubbliku, skont 
il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107h 
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ta' smigħ pubbliku. 2(a) tad-Direttiva.. 
Is-seduti ta' smigħ pubbliku għandhom 
jitħabbru permezz tal-portal Ewropew fuq 
l-internet dwar is-sikurezza tal-mediċini. 
L-avviż għandu jinkludi tagħrif dwar kif 
id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u l-pubbliku jistgħu jieħdu 
sehem. 
L-Aġenzija għandha tipprovdi lil dawk 
kollha li jitolbuha, l-opportunità li jieħdu 
sehem fis-seduta jew billi jkunu preżenti 
personalment jew permezz tal-użu tat-
teknoloġija msejsa fuq l-internet.
Fejn detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jew persuna oħra li 
biħsiebha tressaq xi tagħrif għandha dejta 
kummerċjalment kunfidenzjali rilevanti 
mal-kwistjoni tal-proċedura, hija tista' 
titlob li tressaq dik id-dejta lill-Kumitat 
Konsultattiv tal-Evalwazzjoni tar-Riskju 
fil-qasam tal-Farmakoviġilanza f'seduta 
ta' smigħ mhux pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura diġà hija stabbilita f’artikolu preċedenti u m’għandhiex tkun repetuta.

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107l – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-ambitu tal-proċedura, kif stipulat 
fl-Artikolu 107i(2), ma jinkludi l-ebda
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija skont il-proċedura tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, il-grupp 
ta' koordinazzjoni għandu, fi żmien 30 jum 
mir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat 
Konsultattiv tal-Evalwazzjoni tar-Riskju 

1. Fejn l-ambitu tal-proċedura, kif stipulat 
fl-Artikolu 107i(2), ma jinkludi l-ebda 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija skont il-proċedura tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, il-grupp 
ta' koordinazzjoni għandu jaġixxi skont l-
Artikolu 107g(1).
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fil-qasam tal-Farmakoviġilanza, 
jikkunsidra r-rakkomandazzjoni u jadotta 
opinjoni dwar iż-żamma, il-varjazzjoni, is-
suspensjoni, ir-revoka jew ir-rifjut tat-
tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid 
fis-suq ikkonċernati, inkluża skeda ta' ħin 
għall-implimentazzjoni tal-opinjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju li s-CHMP u l-grupp ta’ koordinazzjoni għandhom jiġġustifikaw id-differenza fl-
opinjoni tagħhom mir-rakkomandazzjoni tal-PRAC għandu japplika wkoll għall-
evalwazzjonijiet imwettqa skont il-Proċedura Urġenti Komunitarja.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107l – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-ambitu tal-proċedura, kif stipulat 
skont l-Artikolu 107i(2), jinkludi mill-
inqas awtorizzazzjoni waħda għat-tqegħid 
fis-suq mogħtija skont il-proċedura tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, il-
Kumitat tal-Prodotti Mediċinali għall-Użu 
mill-Bniedem għandu, fi żmien 30 jum 
mir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat 
Konsultattiv tal-Evalwazzjoni tar-Riskju 
fil-qasam tal-Farmakoviġilanza, 
jikkunsidra r-rakkomandazzjoni u jadotta 
opinjoni dwar iż-żamma, il-varjazzjoni, is-
suspensjoni, ir-revoka jew ir-rifjut tat-
tiġdid tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid 
fis-suq ikkonċernati.

3. Fejn l-ambitu tal-proċedura, kif stipulat 
skont l-Artikolu 107i(2), jinkludi mill-
inqas awtorizzazzjoni waħda għat-tqegħid 
fis-suq mogħtija skont il-proċedura tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, il-
Kumitat tal-Prodotti Mediċinali għall-Użu 
mill-Bniedem għandu jaġixxi skont l-
Artikolu 107g(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 107l – paragrafu 1.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Farmakoviġilanza hija s-sistema li qed tintuża għall-monitoraġġ tas-sikurezza tal-mediċini 
wara l-awtorizzazzjoni tagħhom għall-użu pubbliku. Il-Farmakoviġilanza għandha rwol 
importanti fis-saħħa pubblika. Fl-UE, ta’ kull sena jkun hemm madwar 197,000 mewt 
ikkawżati minn reazzjonijiet għall-mediċini mhux mixtieqa (ADRs). Huwa possibbli li ċerti 
effetti sekondarji tal-mediċini ma jidhrux fit-testijiet kliniċi, jekk huma rari, jekk iseħħu biss 
wara użu fit-tul jew jekk jinvolvu interazzjoni ma’ mediċini oħrajn. Il-biċċa l-kbira minna 
konxji tat-traġedja tat-Thalidomide fis-sittinijiet u ta’ dik tal-Viox fi snin aktar reċenti. Għal 
din ir-raġuni m’hemm l-ebda dubju li s-sistemi għat-traċċar tal-użu tal-mediċini, ir-rappurtaġġ 
dwar l-ADRs u t-tiftix għal imġiba ripetuta (“skoperta tas-sinjali”) jikkostitwixxu prijorità tal-
politika Ewropea dwar is-saħħa pubblika.     

Skont il-leġiżlazzjoni kurrenti tal-UE, hemm żewġ modi ta’ kif il-mediċini jistgħu jiġu 
awtorizzati: a) permezz ta’ proċedura ċentrali fejn titressaq applikazzjoni minn kumpanija 
farmaċewtika lill-EMEA (Aġenzija Ewropea għall-Mediċini) jew b) permezz ta’ sistema ta’ 
rikonoxximent reċiproku billi wieħed mill-pajjiżi jkun responsabbli għall-evalwazzjoni tal-
mediċina l-ġdida u jikkopera ma’ Stati Membri oħrajn permezz ta’ rikonoxximent reċiproku. 
Fir-rigward ta’ ċerti tipi ta’ prodotti ġodda – pereżempju dawk tal-bijoteknoloġija u l-mediċini 
kontra l-kanser, l-HIV u l-mard newrodeġenerattiv – hemm l-obbligu li dawn jgħaddu mis-
sistema ċentralizzata. Ir-regoli li jikkontrollaw il-proċedura ċentralizzata huma stipulati fir-
Regolament 726/2004 tal-UE u dawk għas-sistema deċentralizzata fid-Direttiva 2001/83/KE. 
Għaldaqstant il-proposta tal-Kummissjoni biex jiġu aġġornati r-regoli dwar il-
farmakoviġilanza titlob emenda taż-żewġ dokumenti leġiżlattivi. Ir-rapporteur tagħkom 
b’mod simili abbozzat emendi kemm għar-Regolament u kemm għad-Direttiva, iżda 
minħabba l-fatt li min-natura tagħhom iż-żewġ dokumenti leġiżlattivi jikkoinċidu f’xi partijiet 
tagħhom, it-test li jmiss jirreferi għat-tnejn li huma.

L-essenza ta’ sistema tajba ta’ farmakoviġilanza hija r-rappurtar kif imiss tal-ADRs minn 
professjonisti għall-kura tas-saħħa, kumpaniji u l-pazjenti nfushom u r-reġistrazzjoni 
adegwata ta’ dawn l-ADRs mill-awtoritajiet pubbliċi bil-għan li tkun possibbli l-iskoperta tas-
“sinjali” li jiġbdu l-attenzjoni għal problemi potenzjali. Wara li dawn is-sinjali jiġu osservati, 
għandha tittieħed azzjoni, li tista’ tinkludi tibdiliet fil-mod ta’ kif ċerta mediċina tiġi 
preskritta, informazzjoni mtejba dwar l-użu tagħha jew, fil-każijiet fejn l-ADRs ikunu gravi, 
it-tneħħija tal-mediċina mis-suq. Il-vantaġġ tat-tisħiħ tal-koperazzjoni fil-qasam tal-
farmakoviġilanza f’livell Komunitarju huwa li l-“ġabra” tal-ADRs irrappurtati hija ikbar, 
jiġifieri mġiba ripetuta aktar rari tista’ tinstab aktar malajr, jista’ jiġi evitat xogħol doppju 
wara li tiġi osservata l-istess ADR fi Stati Membri differenti, u l-mediċini mhux sikuri jistgħu 
jitneħħew mis-suq malajr, fejn dan ikun meħtieġ. Is-“sinjali” jinġabru minn rapporti spontanji 
dwar ADRs lil awtoritajiet nazzjonali kompetenti, mir-rapporti perjodiċi ta’ aġġornament 
dwar is-sikurezza (PSURs) li l-kumpaniji huma mitluba jippreżentaw malli xi prodott 
jitqiegħed fis-suq u minn reviżjonijiet esperti ta’ ktibiet mill-qasam tar-riċerka medika. Is-
sistema kurrenti ta’ farmakoviġilanza fl-UE ġiet żviluppata matul dawn l-aħħar snin bil-għan 
li tittejjeb il-koordinazzjoni tax-xogħol bejn l-Istati Membri. Qed topera bażi ta’ dejta unika-
Eudravigilance - li tiġbor dejta, u grupp ta’ ħidma qed iżomm laqgħat ta’ diskussjoni dwar il-
kwistjonijiet. Madankollu, minħabba xi nuqqasijiet li hemm fil-leġiżlazzjoni kurrenti, l-
approċċ huwa daqsxejn ad hoc u inkonsistenti.     
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Għaldaqstant il-Kummissjoni tipproponi tibdiliet għat-titjib tal-farmakoviġilanza tal-UE u r-
razzjonalizzazzjoni tal-proċeduri. Ir-rapporteur tagħkom ġeneralment tilqa’ b’sodisfazzjon l-
approċċ tal-Kummissjoni, iżda f’ċerti aspetti saħħet il-proposti ta’ din tal-aħħar. Fil-fehma tar-
rapporteur tagħkom dawn li ġejjin huma l-punti ewlenin.

1. Kumitat imsaħħaħ tal-UE għall-Farmakoviġilanza: 

Ir-rapporteur hija tal-fehma li l-Kummissjoni għandha raġun tibdel il-grupp ta’ ħidma 
eżistenti dwar il-Farmokoviġilanza bil-Kumitat Konsultattiv tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-
qasam tal-Farmakoviġilanza (PRAAC). Il-biċċa l-kbira tal-esperti jaqblu li s-sistema eżistenti 
tal-grupp ta’ ħidma hija daqsxejn ad hoc, billi dan jiffoka biss fuq il-mediċini awtorizzati 
permezz tal-proċedura ċentrali u m’għandux stejtus li jiżgura li fir-rigward tas-sejbiet tiegħu 
tittieħed azzjoni mill-Kumitat tal-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP), li 
jissorvelja s-sistema kollha. Madankollu, ir-rapporteur hija tal-fehma li l-irwol tal-PRAAC 
jista’ jissaħħaħ aktar billi jingħata s-setgħa li jirrakkomanda x’azzjoni għandha tittieħed lis-
CHMP flok li sempliċiment jipprovdilu pariri u billi jiżdied l-għadd tal-membri tiegħu, biex 
b’hekk ikun hemm rappreżentant wieħed għal kull Stat Membru. Sabiex tkun rinfurzata t-
trasparenza tal-ħidma tal-PRAAC, ir-rapporteur tagħkom tipproponi wkoll il-ħatra ta’ żewġ 
rappreżentanti addizzjonali biex jirrappreżentaw lill-pazjenti u lill-professjonisti għall-kura 
tas-saħħa, bħal fil-każ tal-Kumitati l-oħrajn tal-EMEA.

2. L-irwol tal-Istati Membri fis-sistema: 

Ir-rapporteur tagħkom hija tal-fehma li l-Istati Membri għandhom jibqgħu atturi ewlenin fis-
sistema ta’ farmakoviġilanza tal-UE. Bħalma ġie propost mill-Kummissjoni, ikun xieraq li l-
awtorità kompetenti f’kull Stat Membru tibqa’ taġġixxi bħala l-“clearing house” għar-
rappurtar spontanju kollu ta’ ADRs, u li l-professjonisti għall-kura tas-saħħa u l-pazjenti 
jibqgħu jirrappurtaw ADRs lill-awtorità kompetenti tagħhom u mhux direttament lill-
Eudravigilance (il-bażi ta’ dejta tal-ADRs tal-UE). Ir-rapporteur tifhem it-tħassib tal-Istati 
Membri dwar il-proposta tal-Kummissjoni li jkun permess li kumpanija tibgħat rapport uniku 
dwar ADR partikulari lill-Eudravigilance flok lil kull Stat Membru (ara l-punt 2). Hija tal-
fehma li l-Istati Membri għandhom jiġu infurmati minnufih jekk kumpanija tirrapporta ADR 
osservata fit-territorju tagħha lill-bażi ta’ dejta Eudravigilance u tissuġġerixxi li tiġi stabbilita 
sistema li b’mod simultanju twissi lill-Istati Membri rilevanti.

3. L-irwol tal-kumpaniji fis-sistema:

Qed jiġu proposti diversi tibdiliet utli li jaffettwaw lill-kumpaniji. Ir-rapporteur b’mod 
partikulari tilqa’ l-proposti li jiżguraw segwitu u koordinazzjoni aħjar tal-evalwazzjonijiet tal-
ADRs billi jiġi evitat xogħol doppju fi Stati Membri differenti. Għaldaqstant tesprimi ruħha 
favur ir-rappurtar dirett lill-Eudravigilance mill-kumpaniji (bis-salvagwardji stipulati fil-punt 
3) u l-mekkaniżmi għat-tqassim tax-xogħol fir-rigward tas-segwitu tar-Rapporti Perjodiċi 
dwar is-Sikurezza kkoordinati permezz tal-PRAAC.

4. L-irwol tal-professjonisti għall-kura tas-saħħa: 
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Ir-rapporteur tagħkom tesprimi ruħha favur miżuri li jinkoraġġixxu lill-professjonisti għall-
kura tas-saħħa biex b’mod volontarju jirrappurtaw l-ADRs lill-awtorità kompetenti tagħhom u 
tixtieq issaħħaħ l-irwol tagħhom biex jinfurmaw u jinkoraġġixxu lill-pazjenti biex jagħmlu 
rapporti.

5. L-irwol tal-pazjenti:
Il-pazjenti għandhom rwol ewlieni fl-“iskoperta tas-sinjali” tal-ADRs. Ir-rapporteur tagħkom 
issostni proposti favur il-“pazjent infurmat” u tappoġġja bil-qawwa kollha d-dispożizzjonijiet 
ġodda li jippermettu r-rappurtar dirett tal-ADRs mill-pazjenti, għalkemm hija tal-fehma li dan 
għandu jsir lill-awtoritajiet kompetenti u mhux lill-kumpaniji. Bħalissa huma ftit l-Istati 
Membri li jaċċettaw ir-rappurtar dirett, iżda fejn teżisti, is-sistema ma għabbietx lill-awtorità 
kompetenti b’piżijiet żejda. Il-pazjenti infurmati għandhom ikunu jafu anki meta qed jieħdu 
mediċini ġodda. Għaldaqstant ir-rapporteur tappoġġja wkoll il-proposta dwar Prodotti 
Mediċinali Taħt Sorveljanza Intensiva u hija tal-fehma li s-sistema għandha mhux biss 
tinforma lill-pazjenti li lilhom qed jiġi preskritt prodott ġdid, iżda wkoll tinkoraġġihom biex 
jirrapurtaw l-ADRs. Għal dan l-għan, ressqet għadd ta’ emendi favur it-titjib tal-informazzjoni 
pprovduta fil-Fuljett ta’ Informazzjoni għall-Pazjent (PIL).

6. Il-Fuljett ta’ Informazzjoni għall-Pazjent (PIL):
  
Għadd ta’ partijiet interessati mhumiex kuntenti bil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex 
tiġi inkluża fil-PIL il-“kaxxa sewda” b’informazzjoni essenzjali. Ir-rapporteur tagħkom tifhem 
dan it-tħassib, u b’mod partikulari minħabba l-fatt li dak li huwa essenzjali għal ċertu pazjent, 
jista’ jagħti l-każ li ma jkunx essenzjali għall-pazjenti kollha. Madankollu tħoss li l-PIL 
kurrenti mhuwiex sodisfaċenti mill-perspettiva tal-pazjenti u li hemm bżonn ta’ indikazzjoni 
aktar ċara tal-karatteristiċi ewlenin tal-mediċina li tkun għall-pazjenti. Huwa possibbli li l-
aħjar soluzzjoni kienet tkun kieku din il-problema titħalla għal reviżjoni ġenerali tal-PIL. Għal 
din ir-raġuni, hija stess ma ressqet l-ebda emenda għall-proposti tal-Kummissjoni.

7. Ir-rappurtar tal-ADRs: 

Is-sistema l-ġdida tissuġġerixxi li l-ADRs kollha (u mhux ta’ dawk serji biss) jiġu rrappurtati 
fil-bażi ta’ dejta Eudravigilance mill-Awtoritajiet Kompetenti u mill-Kumpaniji. Dan ifisser li 
għall-ewwel darba t-tagħrif dwar l-ADRs kollha se jkun ċentralizzat f’post wieħed fl-UE. Din 
tista’ tkun għodda prezzjuża ta’ riċerka għal kulħadd. Madankollu l-Kummissjoni għandha 
tiżgura li Eudravigilance hija kapaċi tlaħħaq maż-żieda f’daqqa fl-ammont tat-tagħrif kif ukoll 
tipprovdi sistemi biex jiġu mmarkati b’mod ċar l-aktar ADRs gravi. Jekk l-ADRs kollha 
jkunu rreġistrati f’Eudravigilance, ir-rapporteur tifhem il-loġika ta’ tnaqqis fl-obbligi tal-
kumpaniji li jipprovdu rappurtaġġ linja b’linja tal-ADRs fil-PSURs. Flok li sempliċiment 
jippreżentaw dejta mhux ipproċessata, il-kumpaniji se jkunu mitluba janalizzaw l-ADRs u 
jippreżentaw sommarji tas-sejbiet tagħhom. Dan jagħmel sens, speċjalment peress li r-
rapporteur saret taf li l-awtoritajiet kompetenti ħafna drabi batew minħabba l-volum enormi 
tal-PSURs li kienu qed jirċievu fil-passat, bir-riżultat li ħafna minnhom qatt ma nqraw. Il-
ħeffa li biha jiġu rrapportati l-ADRs lill-Eudravigilance hija ta’ importanza suprema għas-
sikurezza tal-pazjenti. Għaldaqstant ir-rapporteur innutat bi tħassib in-nuqqas kemm tal-
kumpaniji u kemm tal-Istati Membri milli jissodisfaw l-obbligu preżenti li jirrappurtaw l-
ADRs fi żmien ħmistax-il ġurnata. Iżda l-agħar każijiet ta’ ksur ta’ din ir-regola jirreferu 
għall-Istati Membri. 5% tar-rapporti minn kumpaniji tressqu tard meta mqabbla ma’ 50% tar-
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rapporti mill-Istati Membri. Għaldaqstant ir-rapporteur ħadet ħsieb tinkludi dispożizzjonijiet li 
jiżguraw mekkaniżmi mtejba ta’ konformità.

8. Azzjoni urġenti jew “proċedura Komunitarja”

Ir-rapporteur tagħkom tilqa’ b’sodisfazzjon l-inklużjoni ta’ dispożizzjonijiet aktar ċari dwar 
meta għandha tinbeda proċedura urġenti. Jinħtieġ li l-Istati Membri jaħdmu id f’id mill-aktar 
fis possibbli bil-għan li jieħdu azzjoni meta sseħħ ADR gravi.

9. Trasparenza: 

Ir-rapporteur tagħkom tilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti favur aktar trasparenza fis-sistema ta’ 
farmakoviġilanza tal-UE. Tilqa’ wkoll l-espansjoni tal-portal tal-internet u l-użu ta’ seduti ta’ 
smigħ pubbliċi bil-għan li tinġabar evidenza dwar l-ADRs. Hija tal-fehma li s-seduti ta’ smigħ 
pubbliċi m’għandhomx jintużaw biss fil-każijiet ta’ azzjoni urġenti, iżda jistgħu jkunu wkoll 
għodod utli għall-farmakoviġilanza normali, u b’dan il-ħsieb ipproponiet emenda relatata. 


