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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.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2001/83/KE rigward il-prevenzjoni tad-dħul ta' prodotti mediċinali fil-katina 
legali tal-provvista li huma foloz fir-rigward ta' identità, storja jew sors
(COM(2008)0668  – C7-0513/2008  – 2008/0261(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)0668),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0513/2008),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A6-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

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. Jinnota li l-kliem ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-direttiva proposta rigward l-adozzjoni tal-
miżuri implimentattivi se jkollu jiġi adattat fid-dawl tal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

4. 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 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 95 u152 tiegħu,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din id-Direttiva mhuwiex biss li tiġi stabbilita l-ħidma tas-suq intern għall-prodotti
mediċinali iżda wkoll li jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika fl-UE.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-UE hemm żieda allarmanti ta' 
prodotti mediċinali li huma ffalsifikati 
f'dak li jirrigwardja identità, storja u sors 
tagħhom. Dawn il-prodotti normalment 
ikun fihom ingredjenti ta' kwalita' sub-
standard jew ingredjenti foloz, jew nieqsa 
mill-ingredjenti jew ingredjenti f'doża 
żbaljata, inklużi l-ingredjenti attivi, u 
għalhekk jippreżentaw tehdida importanti 
għas-saħħa pubblika.

(2) Fl-UE hemm żieda allarmanti ta' 
prodotti mediċinali li huma ffalsifikati 
f'dak li jirrigwarda identità, storja u sors 
tagħhom. Dawn il-prodotti normalment 
ikun fihom ingredjenti ta' kwalita' sub-
standard jew ingredjenti foloz, jew nieqsa 
mill-ingredjenti jew ingredjenti f'doża 
żbaljata, inklużi l-ingredjenti attivi, u 
għalhekk jippreżentaw tehdida importanti 
għas-saħħa pubblika u jdgħajfu l-fiduċja 
tal-pubbliku fil-prodotti mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mediċini ffalsifikati jistgħu jdgħajfu ferm il-fiduċja tal-pubbliku fil-prodotti mediċinali. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Din id-Direttiva hija bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet rigward id-drittijiet tal-
proprjetà industrijali u intellettwali u 
għandha l-għan speċifiku li tipprevjeni li 
l-mediċini ffalsifikati jidħlu fil-katina 
legali tal-provvista.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tiffoka fuq il-konsegwenzi għas-saħħa pubblika u m'għandhiex 
tittratta l-problemi li jistgħu jinqalgħu marbuta mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew 
tal-privattivi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-abbozz il-ġdid tal-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa dwar il-falsifikazzjoni 
tal-prodotti mediċinali u reati simili li 
jinvolvu theddid għas-saħħa pubblika, li 
għandu jkun lest biex ikun iffirmat fl-
2010, għandu jkun appoġġjat mill-
Kummissjoni u mill-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ strument legali internazzjonali, fil-forma ta' konvenzjoni, imfassal biex tiddaħħal 
leġiżlazzjoni ġdida li tinkludi reat ġdid marbut mar-reati fil-qasam farmaċewtiku, sabiex 
ikunu stabbiliti penali speċifiċi għall-falsifikazzjoni tal-mediċini u l-produzzjoni ta' mediċini li 
ma jkunux ta' kwalità tajba kif ukoll sabiex jiġu stabbiliti regoli rigward il-ġurisdizzjoni li 
jippermettu li jitqiesu l-interessi tal-vittmi tar-reati fil-qasam tal-farmaċewtika.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Huwa stmat li l-mediċini li jinxtraw 
mill-internet minn siti li ma jurux l-
indirizz attwali tagħhom huma ffalsifikati 
f'aktar minn 50 % tal-każi. Għalhekk, 
għandha ssir distinzjoni bejn spiżeriji li 
jbigħu b'mod leġittimu bil-posta jew bl-
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internet u l-katina illegali tal-provvista 
permezz ta' xiri mhux ikkontrollat mill-
internet. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-bejgħ mill-internet ta' 
prodotti mediċinali jkun immoniterjat 
kontinwament minn korpi maħtura. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li xi Stati Membri jirrikonoxxu l-bejgħ mill-internet bħala parti mill-katina legali tal-
provvista, il-bejgħ mill-internet għandu jitqies. It-Taskforce Internazzjonali Kontra l-
Falsifikazzjoni tal-Prodotti Mediċinali (IMPACT) tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
stmat li l-mediċini li jinxtraw mill-internet minn siti illegali li ma jurux l-indirizz attwali 
tagħhom huma ffalsifikati f'aktar minn 50 % tal-każi. Għalhekk din is-sitwazzjoni 
m'għandhiex tkun injorata u għandha tkun parti mid-Direttiva.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) Iċ-ċittadini Ewropej għandhom 
ikunu konxji mill-periklu għas-saħħa 
tagħhom meta jordnaw prodotti minn siti 
tal-internet li mhumiex ikkontrollati  jew 
mill-katina illegali tal-provvista. Il-
Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri 
għandha tadotta miżuri li jżidu l-għarfien 
fost il-pubbliku ġenerali dwar ir-riskji 
marbuta max-xiri ta' prodotti mediċinali 
mill-internet. Kampanji ta' għarfien 
pubbliku għandhom jinfurmaw liċ-
ċittadini jekk l-ispiżerija tagħhom fuq l-
internet hijiex irreġistrata uffiċjalment u 
hijiex ikkontrollata mill-awtoritajiet 
pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-għarfien hija element kruċjali fil-ġlieda kontra l-forniment ta' prodotti mediċinali 
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ffalsifikati permezz ta' bejgħ mill-internet. Inizjattivi ta' informazzjoni huma kruċjali għaliex 
konsumatur infurmat huwa kapaċi jevita li jixtri mediċini ffalsifikati.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Illum in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-
prodotti mediċinali qed isir dejjem iktar 
ikkumplikat u qed jinvolvi dejjem iktar 
persuni li mhumiex dejjem id-distributuri 
bl-ingrossa kif hemm imsemmi fid-
Direttiva 2001/83/EC. Sabiex il-kredibilità 
tal-katina tad-distribuzzjoni tkun żgura, il-
leġiżlazzjoni farmaċewtika għandha 
tindirizza lil dawk kollha involuti fil-katina 
tad-distribuzzjoni: dan jinkludi mhux biss 
lid-distributuri li jipprovdu, izommu, 
jaħżnu u jissupplixxu l-prodotti, imma 
wkoll lill-persuni li huma involuti fit-
tranżazzjoni mingħajr ma jmissu mal-
prodotti. Dawn għandhom jiġu sottomessi 
għal regoli proporzjonali biex tiġi eskluża, 
b'kull mod prattiku, il-possibbiltà li 
prodotti mediċinali li huma ffalsifikati fir-
rigward tal-identità. storja jew sors jidħlu 
fil-katina legali tal-provvista fil-Komunità.

(5) Illum in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-
prodotti mediċinali qed isir dejjem iktar 
ikkumplikat u qed jinvolvi dejjem iktar 
persuni li mhumiex dejjem id-distributuri 
bl-ingrossa kif hemm imsemmi fid-
Direttiva 2001/83/KE. Sabiex il-kredibilità 
tal-katina tad-distribuzzjoni tkun żgura, il-
leġiżlazzjoni farmaċewtika għandha 
tindirizza lil dawk kollha involuti fil-katina 
tad-distribuzzjoni: dan jinkludi mhux biss 
lid-distributuri u lit-trasportaturi li 
jipprovdu, izommu, jaħżnu u jissupplixxu 
l-prodotti, imma wkoll lill-persuni li huma 
involuti fit-tranżazzjoni mingħajr ma 
jmissu mal-prodotti,bħan-negozjanti jew 
is-sensara. Dawn għandhom jiġu 
sottomessi għal regoli proporzjonali biex 
tiġi eskluża, b'kull mod prattiku, il-
possibbiltà li prodotti mediċinali li huma 
ffalsifikati fir-rigward tal-identità. storja 
jew sors jidħlu fil-katina legali tal-
provvista fil-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasportaturi huma parti importanti mill-katina tad-distribuzzjoni. Il-Kummissjoni tipprova 
tagħmel enfasi akbar fuq attivitajiet bħan-negozju u s-senserija għaliex dawn jirrappreżentaw 
dgħufija vera billi għadhom mhumiex assoċjati mar-responsabbiltà u mal-obbligu li jingħata 
rendikont. Għaldaqstant huwa importanti li jiġu inklużi b'mod espliċitu kemm in-negozjanti 
kif ukoll is-sensara.
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Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza mandatorji
maħsuba sabiex jassiguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentifikazzjoni u l-
intraċċar tal-prodotti mediċinali preskritti. 
Meta jiġu introdotti l-karatteristiċi 
obbligatorji ta' sikurezza għall-
preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi u eċċipjenti.

Din tinkludi r-riskju tal-falsifikazzjonijiet 
fir-rigward tal-prezz u l-inċidenzi tal-passat 
tagħhom fil-Komunità u barra minnha, kif 
ukoll il-konsegwenzi tal-falsifikazzjonijiet 
għas-saħħa pubblika fir-rigward tal-
karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti 
konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.
Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tressaq lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport ta' evalwazzjoni dwar l-
applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' 
sikurezza msemmija fil-punt (o) tal-
Artikolu 54 tad-Direttiva 2001/83/KE u l-
kontribut stmat tagħhom għat-tnaqqis tal-
għadd ta' mediċini ffalsifikati fil-katina 
legali tal-provvista fl-Ewropa. Ir-rapport 
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għandu jinkludi evalwazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza ta' kategoriji 
oħra ta' mediċini, inklużi prodotti 
mediċinali li mhumiex suġġetti għal 
riċetta medika kif definit fit-Titolu VI tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impatt tal-karatteristiċi ta' sikurezza previsti għandu jkun evalwat wara ħames snin. Din l-
evalwazzjoni tippermetti li jkun magħruf il-kontribut tagħhom għat-tnaqqis tal-mediċini 
ffalsifikati fil-katina legali tal-provvista. Din l-evalwazzjoni għandha tinkludi l-possibbiltà li 
l-karatteristiċi ta' sikurezza armonizzati fl-UE kollha jkunu estiżi għall-mediċini li ma jeħtiġux 
riċetta. Attwalment huwa raġonevoli u xieraq li l-applikazzjoni tal-karatteristiċi ta' sikurezza 
jkunu limitati biss għall-mediċini li jeħtieġu riċetta. Piż regolatorju mhux meħtieġ għandu 
jkun evitat, sabiex ikunu evitati spejjeż ogħla għaċ-ċittadini Ewropej.  

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-karatteristiċi ta' sikurezza se 
jinġabru b'mod li jkunu riflessi l-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti. Jitqiesu ekwivalenti 
meta joffru l-istess livell ta' effiċjenza 
għall-iżgurar tal-identifikazzjoni, l-
awtentikazzjoni, it-traċċabilità u n-nuqqas 
ta' tbagħbis, kif ukoll l-istess livell ta' 
diffikultà teknika għad-duplikazzjoni. 
Meta l-karatteristika ta' sikurezza 
titneħħa, tiġi sostitwita jew titgħatta, dan 
il-punt għandu japplika wkoll għall-
karatteristika ta' sikurezza l-ġdida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun implimentat approċċ ibbażat fuq ir-riskju, il-karatteristiċi ta' sikurezza għandhom 
ikunu kkategorizzati skont ir-riskju involut fil-falsifikazzjoni tat-tipi differenti ta' prodotti 
mediċinali. Din l-emenda tiżgura li dan ikun possibbli, billi tipproponi pożizzjoni newtrali 
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mil-lat tat-teknoloġija. Barra minn hekk, biex ikun żgurat li karatteristiċi ta' sikurezza ġodda 
u oriġinali li jintużaw minn min jippakkja mill-ġdid ikunu tassew ekwivalenti, din id-Direttiva 
għandha ddaħħal l-kategoriji differenti tal-karatteristiċi ekwivalenti skont kriterji speċifiċi.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jippakkja prodotti mediċinali għandu jkollu 
l-awtorizzazzjoni tal-manifattura. Sabiex 
ikunu effettivi l-karatteristiċi ta' sikurezza, 
min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandu jkollu biss il-permess li 
jneħħi, jibdel jew jgħatti dawn il-
karatteristiċi taħt kundizzjonijiet stretti.

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jippakkja prodotti mediċinali, jew li 
jagħmel tibdil fit-tikketti jew fil-pakketti,
għandu jkollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura. Sabiex ikunu effettivi l-
karatteristiċi ta' sikurezza, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-manifattura għandu 
jkollu biss il-permess li jneħħi, jibdel jew 
jgħatti dawn il-karatteristiċi taħt 
kundizzjonijiet stretti.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Min jippakkja mill-ġdid għandu jkun suġġett għall-istess standards ta' mġiba tal-manifattur 
oriġinali u għandu jiżgura l-istess livell ta' integrità tal-prodotti. Għandu jiżgura li ma jidħlu 
l-ebda mediċini ffalsifikati fil-katina tal-provvista bħala riżultat tal-intervent tiegħu. 
Minħabba n-natura tal-attivitajiet tiegħu, min jippakkja mill-ġdid mhux biss għandu dmirijiet 
essenzjali lejn il-pazjenti u l-professjonisti tas-saħħa, iżda għandu wkoll dmir morali lejn il-
manifattur oriġinali u d-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni billi l-prodotti 
tagħhom jgħaddu minn taħt idejhom.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-manifattura tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi għandha tkun soġġetta 
għall-prattiċi tajba ta' manifattura, 
irrispettivament jekk dawn l-ingredjenti 
kinux manifatturati fil-Komunità jew 
importati. Rigward il-manifattura tal-

(13) Il-manifattura tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi jew tal-eċċipjenti
għandha tkun soġġetta għall-prattiċi tajba 
ta' manifattura, irrispettivament jekk dawn 
l-ingredjenti jew l-eċċipjenti kinux 
manifatturati fil-Komunità jew importati. 
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ingredjenti farmaċewtiċi attivi fil-pajjiżi 
terzi, għandu jiġi assigurat li r-regoli tal-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi maħsuba biex jiġu esportata fil-
Komunità jipprovdu, anke permezz tal-
ispezzjoni u l-infurzar, livell ta' protezzjoni 
għas-saħħa pubblika ekwivalenti għal dik 
provduta mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità.

Rigward il-manifattura tagħhom fil-pajjiżi 
terzi, għandu jiġi assigurat li r-regoli tal-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi jew l-eċċipjenti maħsuba biex jiġu 
esportati fil-Komunità jipprovdu, anke 
permezz tal-ispezzjoni u l-infurzar, livell 
ta' protezzjoni għas-saħħa pubblika 
ekwivalenti għal dik provduta mil-
leġiżlazzjoni tal-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eċċipjenti ffalsifikati huma wkoll ta' riskju kbir għas-saħħa u għandhom ikunu inklużi fl-
ambitu ta' din id-Direttiva. Jistgħu jikkawżaw sitwazzjonijiet gravi (f'Ħaiti kien irrappurtat li 
mietu 89 ruħ fl-1995 u mill-inqas 59 tifel u tifla fl-1996; fl-Indja mietu 30 tifel u tifla fl-1998).

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Ingredjenti Farmaċewtiċi Attivi 
mmanifatturati f'impjanti bbażati f'pajjiżi 
terzi għandhom ikunu suġġetti mhux biss 
għal spezzjonijiet ta' rutina, jew għal 
spezzjonijiet li jsiru abbażi ta' nuqqas ta' 
konformità iżda anke għal spezzjonijiet u 
tfittxijiet abbażi tal-analiżi tar-riskji u ta' 
informazzjoni sigrieta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-ispezzjonijiet ta' rutina normalment ma tantx jagħtu riżultat tajjeb fir-rigward ta' 
prodotti mediċinali ffalsifikati, l-ispezzjonijiet immirati huma ħafna aktar effettivi.
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Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri għandhom jimponu 
sanzjonijiet effettivi għal azzjonijiet 
marbuta mal-mediċini ffalsifikati. Dawn 
is-sanzjonijiet għandhom tal-anqas ikunu 
ekwivalenti għal dawk tipikament 
applikati għal atti illegali marbuta man-
narkotiċi. Il-Kummissjoni tista' toħroġ 
linji gwida ġenerali għal tali sistema 
effettiva ta' sanzjonijiet penali. 
Għandhom jiġu inklużi dispożizzjonijiet 
speċifiċi fid-Direttiva 2001/83/KE għall-
infurzar tar-rekwiżiti l-ġodda rigward il-
karatteristiċi ta' sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-infurzar huwa kruċjali f'dan il-qasam. Is-sanzjonijiet ikunu għodda utli bħala diżinċentiv. 
Sabiex dan ikun effiċjenti, ikun utli li ssir sistema ta' sanzjonijiet ekwivalenti fl-UE kollha 
sabiex ikun żgurat li l-kriminali ma jagħżlux Stat Membru b'sistema ta' sanzjonijiet anqas 
stretti. L-estensjoni tal-ambitu tas-sanzjonijiet penali sabiex jinkludi atti marbuta mal-
mediċini ffalsifikati u l-ispeċifikazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' infurzar għar-rekwiżiti l-ġodda 
rigward il-karatteristiċi ta' sikurezza jagħtu lill-pazjenti protezzjoni aktar effettiva.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Il-falsifikazzjoni tal-mediċini hija 
problema dinjija, li tirrikjedi 
koordinazzjoni u kooperazzjoni 
internazzjonali effettivi u mtejba sabiex 
ikun żgurat li l-istrateġiji kontra l-
falsifikazzjoni jkunu aktar effettivi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar kooperazzjoni u kollaborazzjoni internazzjonali bejn entitajiet governattivi bħas-saħħa, 
il-pulizija, id-dwana, l-unitajiet amministrattivi lokali u l-ġudikatura, huma essenzjali sabiex 
tingħeleb il-problema tal-falsifikazzjoni tal-mediċini.

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Billi l-għan li tiġi assigurata l-ħidma 
tas-suq intern għall-prodotti mediċinali, 
waqt li jiġi assigurat livell għoli ta' 
protezzjoni għas-saħħa pubblika kontra 
prodotti mediċinali li huma illegali 
minħabba identità, storja jew sors 
ffalsifikat, ma jistax jiġi milħuq b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri, billi ma 
jistgħux jadottaw individwalment miżuri 
armonizzati applikabbli fil-Komunità u 
jista' jintlaħaq aħjar b'azzjoni f’livell 
Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta 
miżuri fi qbil mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stipulat f'Artikolu 5 tat-
Trattat. Bi qbil mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif iddikjarat f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak 
l-għan.

(18) Billi l-għan li tiġi assigurata l-ħidma 
tas-suq intern għall-prodotti mediċinali, 
waqt li jiġi assigurat livell għoli ta' 
protezzjoni għas-saħħa pubblika kontra 
prodotti mediċinali li huma illegali 
minħabba identità, storja jew sors 
iffalsifikat, ma jistax jiġi milħuq b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri, billi ma 
jistgħux jadottaw individwalment miżuri 
armonizzati applikabbli fil-Komunità u 
jista' jintlaħaq aħjar b'azzjoni f’livell 
Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta 
miżuri bi qbil mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stipulat f'Artikolu 5 tat-
Trattat. Miżuri ta' sikurezza aktar stretti li 
diġà qegħdin fis-seħħ fl-Istati Membri
jistgħu jinżammu.  Bi qbil mal-prinċipju 
ta' proporzjonalità, kif iddikjarat f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak 
l-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jrid ikollhom il-possibbiltà li jżommu leġiżlazzjoni aktar stretta.
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Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 1, il-punt 2a li ġej 
jiddaħħal wara l-punt 2:
(2a) Prodott mediċinali ffalsifikat: 
Kull prodott mediċinali 
b'rappreżentazzjoni falsa ta':
a) l-identità tiegħu, inklużi l-pakkett u t-
tikketta tiegħu, l-isem, il-kompożizzjoni 
fir-rigward ta' xi wieħed mill-komponenti 
u l-qawwa tiegħu; u/jew 
b) is-sors tiegħu, inklużi l-manifattur, il-
pajjiż ta' manifattura, il-pajjiż ta' oriġini, 
id-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni; u/jew
c) l-istorja tiegħu, inklużi r-rekords u d-
dokumenti marbuta mal-mezzi ta' 
distribuzzjoni.
Din id-definizzjoni mhijiex marbuta ma' 
ksur ta' leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-
proprjetà industrijali u intellettwali jew id-
drittijiet tal-privattivi.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tenħtieġ definizzjoni ta' prodotti mediċinali ffalsifikati, billi attwalment mhuwiex ċar 
x'inhuma eżattament. Din id-Direttiva għandha tiffoka fuq il-konsegwenzi għas-saħħa 
pubblika u m'għandhiex tittratta l-problemi li jistgħu jinqalgħu marbuta mad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali jew tal-privattivi.
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Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 1, il-punt 2b li ġej 
jiddaħħal wara l-punt 2a:
(2b) Ingredjent Farmaċewtiku Attiv: Kull 
sustanza jew taħlita ta' sustanzi maħsuba 
biex tintuża fil-manifattura ta' prodott 
mediċinali u li, meta tintuża fil-
produzzjoni tiegħu, issir ingredjent attiv 
ta' dak il-prodott. Tali sustanzi huma 
maħsuba sabiex jipprovdu attività 
farmakoloġika jew effett dirett ieħor fid-
dijanjosi, il-kura, il-mitigazzjoni, it-
trattament jew il-prevenzjoni tal-mard jew 
biex jaffettwaw l-istruttura u l-funzjoni 
tal-ġisem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ definizzjoni ta' Ingredjenti Farmaċewtiċi Attivi. Id-definizzjoni hija skont il-Linji 
gwida tal-Prattiki Tajba ta' Manifattura.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Fl-Artikolu 1, il-punt 3a li ġej 
jiddaħħal wara l-punt 3:
(3a) Eċċipjent: 
Sustanza jew kompost, għajr l-ingredjent 
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farmaċewtiku attiv u l-materjali ta' 
ppakkjar, li huma maħsuba biex jintużaw 
jew li se jintużaw fil-manifattura ta' 
prodott mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ definizzjoni ta' eċċipjenti. Eċċipjent huwa parti essenzjali mill-prodott mediċinali lest 
li jiġi assorbit mill-ġisem, u għalhekk jista' jkollu riskji għas-saħħa pubblika jekk jiġi 
ffalsifikat. 

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – punt 17 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘17a. Kummerċ ta' prodotti mediċinali: ‘17a. Kummerċ: 
L-attivitajiet kollha ta’ 
kummerċjalizzazzjoni b'mod indipendenti 
jew għan-nom ta' xi persuna oħra, il-bejgħ 
jew ix-xiri ta' prodotti mediċinali, jew il-
ħruġ ta’ fatturi jew is-senserija għall-
prodotti mediċinali, minbarra l-fornitura
ta' prodotti mediċinali lill-pubbliku, u li 
ma taqax taħt id-defenizzjoni ta' 
distribuzzjoni bl-ingrossa."

L-attivitajiet kollha ta’ 
kummerċjalizzazzjoni b'mod indipendenti 
jew għan-nom ta' xi persuna oħra, il-bejgħ 
jew ix-xiri ta' prodotti mediċinali, 
ingredjenti farmaċewtiċi attivi jew 
eċċipjenti, jew il-ħruġ ta’ fatturi għall-
prodotti mediċinali, l-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi jew l-eċċipjenti, 
minbarra l-forniment tagħhom lill-
pubbliku, u li ma taqax taħt id-definizzjoni
ta' distribuzzjoni bl-ingrossa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ ma japplikax biss għall-prodotti mediċinali iżda wkoll għall-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi u l-eċċipjenti; għalhekk huwa importanti li ssir referenza espliċita f'dan it-
test.
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Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – punt 17 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 1, il-punt 17b li ġej 
jiddaħħal wara l-punt 17a:
‘17b. Senserija:
L-attivitajiet kollha marbuta mal-bejgħ 
jew ix-xiri ta' prodotti mediċinali, 
ingredjenti farmaċewtiċi attivi jew 
eċċipjenti ħlief għall-forniment bl-imnut 
jew għad-distribuzzjoni bl-ingrossa kif 
definit fil-punt 17 ta' dan l-Artikolu, li ma 
jinkludux l-immaniġġjar fiżiku u li jservu 
bħala intermedjarju indipendenti u f'isem 
persuna ġuridika jew fiżika oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ distinzjoni bejn in-negozju u s-senserija.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(3) Minkejja l-paragrafu 1 u l-Artikolu 
3(4), it-Titlu IV ta' din id-Direttiva għandu 
jgħodd għall-prodotti mediċinali maħsuba 
biss għall-esportazzjoni u għall-prodotti 
intermedji u sustanzi attivi użati bħala 
materjal tal-bidu.';

‘(3) Minkejja l-paragrafu 1 u l-Artikolu 
3(4), it-Titlu IV ta' din id-Direttiva għandu 
jgħodd għall-prodotti mediċinali maħsuba 
biss għall-esportazzjoni u għall-prodotti 
intermedji u sustanzi attivi użati bħala 
materjal tal-bidu u eċċipjenti.'

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Eċċipjenti ffalsifikati jistgħu jkunu wkoll ta' riskju kbir għas-saħħa u għandhom ikunu inklużi 
fl-ambitu ta' din id-Direttiva.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 46 – punt f – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(f) biex ikun konformi mal-prinċipji u l-
linji gwida ta' prattika tajba ta' manifattura 
għall-prodotti mediċinali u biex jintużaw 
biss bħala materjali tal-bidu sustanzi attivi 
manifatturati skont il-linji gwida dettaljati 
fuq prattika tajba ta' manifattura għall-
materjali tal-bidu. Għal dan l-għan, min 
ikollu l-awtorizzazzjoni tal-manifattura se 
jivverifika, jew hu stess inkella xi korp 
akkreditat għal dan l-għan mingħand l-
awtorità kompetenti ta' xi Stat Membru, li 
l-manifattur tas-sustanzi attivi huwa 
konformi ma' prattiċi tajba ta' manifattura.

‘(f) biex ikun konformi mal-prinċipji u l-
linji gwida ta' prattika tajba ta' manifattura 
għall-prodotti mediċinali u biex jintużaw 
biss bħala materjali tal-bidu sustanzi attivi 
manifatturati u mqassma skont il-linji 
gwida dettaljati fuq prattiki tajba ta' 
manifattura u ta' distribuzzjoni għall-
materjali tal-bidu. Għal dan l-għan, min 
ikollu l-awtorizzazzjoni tal-manifattura se 
jivverifika, jew hu stess inkella xi korp 
akkreditat għal dan l-għan mingħand l-
awtorità kompetenti ta' xi Stat Membru, li 
l-manifattur tas-sustanzi attivi huwa 
konformi ma' prattiċi tajba ta' manifattura. 
L-eċċipjenti għandhom ikunu suġġetti 
għall-istess kundizzjonijiet ta' prattiki 
tajba ta' manifattura u ta' distribuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċipjenti jistgħu jiġu ffalsifikati wkoll u għalhekk jistgħu jirriżultaw ukoll f'riskji għas-
saħħa pubblika. Għaldaqstant għandhom ikunu suġġetti wkoll għall-istess kundizzjonijiet tas-
sustanzi attivi.  

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 46 – punt g a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jiżdied il-punt (ga) li ġej:
'(ga) biex jivverifika l-awtentiċità u l-
kwalità tas-sustanzi attivi u l-eċċipjenti.' 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċipjenti jistgħu jiġu ffalsifikati wkoll u għalhekk jistgħu jirriżultaw ukoll f'riskji għas-
saħħa pubblika. Għalhekk għandhom jiġu vverifikati l-kwalità u l-awtentiċità tagħhom.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 46b – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ikunu ġew manifatturati bl-
applikazzjoni ta' livelli ta' prattika tajba ta' 
manifattura tal-inqas daqs dawk stipulati 
mill-Komunità; kif ukoll

(a) ikunu ġew manifatturati f'impjanti li 
jikkonformaw ma' prattiki tajba ta' 
manifattura tal-UE jew ma' livelli ta' 
prattika tajba ta' manifattura tal-inqas daqs 
dawk stipulati mill-Komunità; Il-
konformità ma' prattiki tajba ta' 
manifattura għandha tkun żgurata 
permezz ta' spezzjonijiet; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull impjant f'pajjiż terz li jimmanifattura ingredjenti farmaċewtiċi attivi maħsuba għal 
prodotti mediċinali Ewropej għandu jkun spezzjonat.

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 46b – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikollhom magħhom konferma bil- (b) ikollhom magħhom konferma bil-
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miktub mill-pajjiz terz li minnu ġew 
esportati li l-livelli tal-prattika tajba tal-
manifattura applikabbli għall-impjant li 
mmanifattura s-sustanza attiva esportati
huma tal-inqas daqs dawk stipulati mill-
Komunità, u li l-impjant hu suġġett għall-
kontroll u l-infurzjar biex jiġi assigurat li 
dawn il-prattiċi tajba ta' manifattura ma 
jkunx hemm ħrib minnhom b'tidwir.

miktub mill-pajjiz terz li minnu ġew 
esportati
li l-livelli tal-prattika tajba tal-manifattura 
applikabbli għall-
impjant li mmanifattura s-sustanza attiva 
esportata huma tal-inqas daqs dawk 
stipulati mill-Komunità, u li l-impjant hu 
suġġett għall-kontroll regolari u l-infurzar
effiċjenti tal-prattiki tajba ta' manifattura 
biex tiġi assigurata l-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika li tkun tal-anqas ekwivalenti 
għal dik fil-Komunità, u li f'każ li jinstab 
nuqqas ta' konformità, din l-
informazzjoni għandha tingħata lill-
Komunità mill-pajjiż terz li jesporta bla 
dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni fil-pajjiżi terzi għandha tkun tal-anqas ekwivalenti għal dik fil-Komunità. F'każ 
ta' nuqqas ta' konformità, din l-informazzjoni għandha tingħata lill-Komunità minnufih mill-
pajjiż terz li jesporta.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Il-priċipji ta' prattika tajba ta' manifattura 
għas-sustanzi attivi użati bħala materjal tal-
bidu u li għalihom saret referenza fil-punt 
(f) tal-Artikolu 46 u tal-Artikolu 46b 
għandhom jiġu adottati taħt il-forma ta' 
linji gwida dettaljati." 

"Il-prinċipji ta' prattiki tajba ta' manifattura 
u ta' distribuzzjoni għas-sustanzi attivi 
użati bħala materjal tal-bidu u eċċipjenti u 
li għalihom saret referenza fil-punt (f) tal-
Artikolu 46 u tal-Artikolu 46b għandhom 
jiġu adottati taħt il-forma ta' linji gwida 
dettaljati."

Or. en



PR\800835MT.doc 23/43 PE430.883v02-00

MT

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7 
Direttiva 2001/83/KE
Article 52a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-importaturi u l-manifatturi tas-sustanzi 
attivi użati bħala materjal tal-bidu stabbiliti 
fil-Komunità għandhom jgħarrfu bl-
indirizz tagħhom lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru fejn huma stabbiliti.

L-importaturi, il-manifatturi u d-
distributuri tas-sustanzi attivi użati bħala 
materjal tal-bidu u eċċipjenti stabbiliti fil-
Komunità għandhom jgħarrfu bl-indirizz 
tagħhom lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru fejn huma stabbiliti.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-Titlu 
VI, .'

‘(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-Titlu 
VI, .' Għall-mediċini ġeneriċi, suġġetti 
għal riċetta medika kif definit fit-Titolu 
VI, karatteristiċi ta' sikurezza huma 
mandatorji jekk il-Kummissjoni tqis li dan 
ikun meħtieġ skont approċċ ta' 
evalwazzjoni tar-riskji b'konformità mal-
Artikolu 54a(4).'

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għall-mediċini li jeħtieġu riċetta, il-karatteristiċi ta' sikurezza għandhom ikunu mandatorji. 
Il-mediċini ġeneriċi għandhom ikunu inklużi fuq bażi ta' evalwazzjoni tar-riskju.

Emenda 29

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) iżommu l-ispejjeż addizzjonali baxxi 
kemm jista' jkun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-karatteristiċi ta' sikurezza jkunu armonizzati abbażi ta' kriterji ċari. Għandhom 
jiżguraw ukoll li l-eċċipjenti ma jkunux iffalsifikati. Barra minn hekk l-ispejjeż addizzjonali 
għandhom ikunu baxxi kemm jista' jkun. 

Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt b – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristiċi ta' sikurezza għandhom 
jitqiesu ekwivalenti meta joffru l-istess 
livell ta' effiċjenza għall-iżgurar tal-
identifikazzjoni, l-awtentikazzjoni, it-
traċċabilità u n-nuqqas ta' tbagħbis, kif 
ukoll l-istess livell ta' diffikultà teknika 
għad-duplikazzjoni bħall-karatteristika ta' 
sikurezza oriġinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Min jippakkja mill-ġdid għandu jkun suġġett għall-istess standards ta' mġiba tal-manifattur 
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oriġinali u għandu jiżgura l-istess livell ta' integrità tal-prodotti. 

Emenda 31

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ir-riskju għas-saħħa pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika hija essenzjali.

Emenda 32

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji, ir-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (o) u (b) tal-paragrafu 
(1) ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu irtirati 
għal ċerti prodotti jew kategoriji ta' 
prodotti.

Fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji, ir-rekwiżiti 
msemmija fil-punti (a) sa (c) tal-paragrafu 
(1) ta' dan l-Artikolu jistgħu jiġu rtirati
għal ċerti prodotti mediċinali ġeneriċi jew 
kategoriji ta' prodotti ġeneriċi.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 5



PE430.883v02-00 26/43 PR\800835MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.'

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu inkonsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni m'għandhiex l-għan li tipproteġi d-drittijiet tal-proprjetà kummerċjali u 
industrijali, iżda għandha l-għan li tħares is-saħħa pubblika. Informazzjoni kummerċjali 
kunfidenzjali għandha tabilħaqq tkun protetta.

Emenda 34

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt -a 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Fl-Artikolu 80 il-punt (ca) li ġej hu 
miżjud wara l-punt (c):
(ca) iridu jiċċekkjaw jekk il-prodotti 
mediċinali li xtraw humiex iffalsifikati 
billi jikkontrollaw l-awtentiċità tal-
karatteristika ta' sikurezza fuq il-pakkett;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull attur involut fil-katina legali tal-provvista jrid jiżgura l-awtentiċità tal-prodotti 
mediċinali li jkollhom fil-pussess tagħhom; dan huwa l-uniku mod kif jista' jkun evitat li l-
ġarr tal-prodotti mediċinali jsir mezz li bih jiddaħħlu l-prodotti mediċinali ffalsifikati fil-
katina legali tal-provvista.
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Emenda 35

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(e) għandhom iżommu rendikont jew taħt 
forma ta' fatturi ta' xiri/bejgħ, jew fuq 
kompjuter, jew f'kull xorta ta' forma oħra, 
u għall kull tranżizzjoni fi prodotti 
mediċinali riċevuti jew mibgħuta jew
ikkummerċjalizzati jagħtu għall-inqas l-
informazzjoni li ġejja:

‘(e) għandhom iżommu rendikont jew 
f'forma ta' fatturi ta' xiri/bejgħ, jew fuq 
kompjuter, jew f'kull xorta ta' forma oħra, 
u għall kull tranżizzjoni fi prodotti 
mediċinali li jirċievu jew mibgħuta,
ikkummerċjalizzati jew li jgħaddu mis-
senserija jagħtu għall-inqas l-
informazzjoni li ġejja:

– data, – id-data,

– l-isem tal-prodott mediċinali, – l-isem tal-prodott mediċinali,
– kwantità riċevuta, fornuta, jew
ikkummerċjalizzata,

– il-kwantità li rċevew, li ġiet fornuta, 
ikkummerċjalizzata jew li għaddiet mis-
senserija,

– isem u indirizz tal-fornitur jew 
destinatarju, skont il-każ;

– l-isem u l-indirizz tal-fornitur jew 
destinatarju, skont il-każ;

– in-numru tal-partita,
– in-numru ta' reġistrazzjoni tal-
awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-senserija għandha tkun inkluża peress li hija ħafna anqas irregolata u kkontrollata mill-
kummerċ. Din id-Direttiva għandha timla l-vojt attwali billi tinkludi s-senserija u għalhekk 
tissikka l-funzjonament tal-katina legali tal-provvista.

Emenda 36

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom jinfurmaw lill-awtorità (i) għandhom jinfurmaw lill-awtorità 
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kompetenti bil-prodotti li jirċievu u li huma 
jidentifikaw bħala prodotti li jiksru r-
regolamenti jew li jkollhom suspett li 
jagħmlu dan, jew xi waħda minn dawn li 
ġejjin:

kompetenti bil-prodotti li jirċievu u li huma 
jidentifikaw bħala prodotti li jiksru r-
regolamenti jew li jkollhom suspett li 
jiksru l-Artikolu 6(1) ta' din id-Direttiva;:

– L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva; Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu kemm l-
awtorizzazzjoni tal-manifattura kif ukoll l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ li tkun ġiet 
iffalsifikata għandu jiġi informat.'

id-drittijiet tad-detentur tal-marka tal-
kummerċ taħt il-liġi tal-Komunità, kif 
stipulat bir-Regolament tal-Kunsill (EC) 
No 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar 
it-trademark Komunitarja jew taħt il-liġi 
tal-Istat Membru fejn il-prodott ġie 
riċevut.
Barra minn hekk, f'każijiet fejn dan il-ksur 
jew ksur suspettat hu marbut ma' prodott 
mediċinali ffalsifikat, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-kummerċ jew tat-
trademark li tkun ġiet iffalsifikata għandu 
jiġi informat.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tittratta l-kwistjoni tal-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali mill-aspetti tas-
saħħa u mhux il-kontrafazzjoni mil-lat tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali. Kull referenza 
għal trademark għandha għalhekk titħassar sabiex tkun evitata l-konfużjoni.

Emenda 37

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 
Direttiva 2001/83/KE
Article 85a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tad-distribuzzjoni bl-ingrossa lill-
pajjiżi terzi, l-Artikoli 76, Artikolu 81(c) u 
(i) u Artikolu 81 u 82 ma jiġux applikati. 
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Barra minn hekk, l-Artikolu 80 (b) ma 
japplikax fejn il-prodott hu direttament 
riċevut minn pajjiż terz.

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
azzjonijiet xierqa kollha sabiex ikun 
żgurat li l-ebda prodott mediċinali 
ffalsifikat ma jitqassam jew jiġi esportat 
mit-territorju tagħhom lejn pajjiżi terzi. 
Din id-Direttiva hija bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet fil-konvenzjoni ta' 
Istanbul fir-rigward tal-forniment ta' 
mediċini lil pajjiżi terzi f'każ ta' 
sitwazzjonijiet ta' emerġenza.  
Għall-fornimenti kollha ta' prodotti 
mediċinali lil persuna awtorizzata jew 
intitolata li tforni prodotti mediċinali lill-
pubbliku f'pajjiż terz, il-grossista 
awtorizzat għandu jżomm rekords jew fil-
forma ta' fatturi tax-xiri/tal-bejgħ, jew fil-
kompjuter, jew fi kwalunkwe forma oħra, 
filwaqt li għal kull tranżazzjoni fi prodotti 
mediċinali li jkun irċieva jew li jkun 
qassam, jagħti tal-anqas l-informazzjoni li 
ġejja:
– id-data,
– l-isem tal-prodott mediċinali,
– il-kwantità li rċieva jew li forna,
– l-isem u l-indirizz tal-fornitur jew 
destinatarju, skont il-każ;
Il-grossista awtorizzat għandu jżomm 
dawk ir-rekords għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti, għal raġunijiet ta' 
spezzjoni, għal perjodu ta' ħames snin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tipprova wkoll tnaqqas it-tqassim bl-ingrossa ta' mediċini ffalsifikati lil 
pajjiżi terzi. L-applikazzjoni ta' regoli aktar dgħajfa għall-esportazzjonijiet jew it-tranżitu lejn 
pajjiżi terzi tkun ta' ħsara għall-kredibilità tal-Komunità fit-tentattivi tagħha li ssaħħaħ il-
kooperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra l-mediċini ffalsifikati. Għal din ir-raġuni l-
eżenzjonijiet mhumiex permessi. Madankollu d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Istanbul 
għandhom ikunu applikati għall-prodotti mediċinali mibgħuta lil pajjiżi terzi għal raġunijiet 
umanitarji bħala għajnuna lil dawk li ntlaqtu minn diżastri naturali jew katastrofijiet simili.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persuni li jinnegozzjaw prodotti 
mediċinali għandhom jassiguraw li l-
prodotti mediċinali fin-negozju tagħhom 
għandhom l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq skont ir-Regolament (KE) Nru 
726/2004 jew mill-awtoritajiet kompetenti 
ta' Stat Membru skont din id-Direttiva. 
Minbarra dan, ir-rekwiżiti msemmija fl-
Artikolu 80 (d) sa (h) għandhom 
japplikaw.

Il-persuni li jinnegozjaw jew jagħmlu 
xogħol ta' senserija fi prodotti mediċinali 
għandhom jassiguraw li l-prodotti 
mediċinali fin-negozju tagħhom jew li 
għaddew mis-senserija għandhom l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq skont 
ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 jew 
mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru skont din id-Direttiva. Minbarra 
dan, ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 80 
(b) sa (h) għandhom japplikaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-notifiki mhumiex biżżejjed biex ikun żgurat li n-negozjanti u s-sensara jikkonformaw ma' 
ċerti standards ta' sikurezza. Barra minn hekk, għandhom l-obbligu li jagħtu rendikont tal-
azzjonijiet tagħhom u għandhom jinżammu responsabbli f'każijiet ta' prodotti ffalsifikati; il-
pussess ta' tali awtorizzazzjoni jippermetti li jintlaħqu dawn l-għanijiet.

Emenda 39

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Titolu VII a (ġdid) – Artikolu 85 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) It-Titolu VIIa u l-Artikolu 85c li 
ġejjin jiddaħħlu wara l-Artikolu 85b:

TITOLU VIIa
BEJGĦ FUQ L-INTERNET

Artikolu 85 c
1. Il-Kummissjoni għandha tadotta logo 
Komunitarju għall-paġna ta' quddiem tas-
siti ta' spiżeriji fuq l-internet, li jgħin lill-
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pubbliku jagħraf jekk website li tkun qed 
toffri prodotti mediċinali għall-bejgħ 
hijiex marbuta ma' spiżerija rreġistrata. 
Il-logo għandu jkun konness ma' website 
ċentrali f'livell tal-Istati Membri, li 
għandu jkun stabbilit mill-Istat Membru, 
li tippermetti lill-viżitatur jiċċekkja l-
awtentiċità tal-logo u li tipprovdi 
informazzjoni ġenerali dwar ir-riskji 
marbuta max-xiri ta' prodotti mediċinali 
mill-internet. 
Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 121(2a).
2. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jiżguraw li s-siti kollha 
tal-ispiżeriji rreġistrati fuq l-internet 
marbuta ma' spiżeriji fit-territorju 
tagħhom juru l-logo Komunitarju 
msemmi fil-paragrafu 1 u sabiex siti ta' 
spiżeriji mhux irreġistrati fuq l-internet 
ma jkunux jistgħu jużaw il-logo u 
jkollhom aċċess għall-website ċentrali 
msemmija fil-paragrafu 1. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-internet huwa l-akbar punt ta' dħul ta' prodotti mediċinali ffalsifikati fl-UE u għalhekk 
għandu jkun inkluż f'din id-Direttiva.

Emenda 40

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Jiddaħħal l-Artikolu 85d li ġej:
Artikolu 85d
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1. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
li jżidu l-għarfien fost il-pubbliku ġenerali 
dwar ir-riskji marbuta max-xiri ta' 
prodotti mediċinali mill-internet, li jistgħu 
jinkludu:
- twissijiet fin-naħa ta' fuq tal-paġna tal-
internet f'magni tat-tiftix f'każ ta' tiftixa 
għal prodotti mediċinali fl-internet;
- kampanji ta' informazzjoni ġenerali, 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri;
- listi faċilment aċċessibbli ta' spiżeriji 
elettroniċi akkreditati.
Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 121(2a)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiżdied l-għarfien tal-pubbliku dwar il-perikli tal-mediċini ffalsifikati.

Emenda 41

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 c (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Jiddaħħal l-Artikolu 85e li ġej:
Artikolu 85 e

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
internet ikun immoniterjat kontinwament 
minn korp maħtur fir-rigward tal-bejgħ 
ta' prodotti mediċinali u għandhom jieħdu 
passi legali f'każ ta' nuqqas ta' 
konformità ma' din id-Direttiva.  

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu rintraċċati spiżeriji illegali fl-internet sabiex jiġu żarmati n-netwerks 
kriminali li jiffalsifikaw il-prodotti mediċinali.

Emenda 42

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – sottopunt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-Artikolu 111, paragrafu 2, 
subparagrafu 2 jiġi sostitwit b'dan li ġej:
L-awtorità kompetenti għandha wkoll 
twettaq spezzjonijiet ta' rutina jew għal 
għarrieda fuq il-post tal-manifatturi, 
tad-distributuri jew tal-importaturi tas-
sustanzi attivi użati bħala materjali tal-
bidu, fuq il-post ta' detenturi ta' 
awtorizzazzjoni għall-marketing u fuq il-
post tal-manifatturi jew l-importaturi jew 
distributuri tal-eċċipjenti, kull meta 
jkollha għaliex taħseb li jkun hemm 
raġunijiet biex tissuspetta non-
konformità mal-prinċipji u l-linji gwida 
ta' prattika tajba ta' manifattura kif 
imsemmija fl-Artikolu 47. Dawn l-
ispezzjonjiet jistgħu wkoll jitwettqu fuq 
it-talba ta' Stat Membru, il-
Kummissjoni jew l-Aġenzija.
L-awtorità kompetenti għandha twettaq 
ukoll spezzjonijiet għal għarrieda fuq il-
postijiet tal-manifatturi ta' sustanzi attivi 
użati bħala materjali tal-bidu u ta' 
eċċipjenti li jkunu bbażati f'pajjiżi terzi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġbir tar-riżorsi mis-27 Stat Membru kif ukoll mill-Istati Uniti, il-Kanada u l-Isvizzera bil-
koordinazzjoni tal-EMEA jippermetti l-ispezzjoni ta' kull manifattur tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi li jinstab barra l-Komunità u għalhekk tkun miġġielda b'mod effettiv il-
falsifikazzjoni tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi.
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Emenda 43

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 116 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Artikolu 116 - paragrafu 2 
għandu jinbidel b'dan li ġej:
Awtorizzazzjoni għandha wkoll tkun 
sospiża jew revokata meta d-dettalji li 
jiġġustifikaw l-applikazzjoni kif previst 
fl-Artikoli 8, 10(1) u 11 huma ħżiena jew 
li ma ġewx emendati skont l-Artikolu 23, 
jew meta l-kontrolli msemmija fl-
Artikolu 112 ma ġewx imwettqa, jew 
meta l-ispezzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 111 juru nuqqas ta' konformità 
mal-Prattiki Tajba ta' Manifattura jew 
mal-Prattiki Tajba ta' Distribuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan li l-awtorità kompetenti twettaq spezzjonijiet huwa sabiex titranġa s-sitwazzjoni meta 
xi ħaġa ma tkunx qed taħdem kif suppost; huwa għalhekk rilevanti li jissemma' b'mod 
espliċitu li meta spezzjoni tikxef irregolaritajiet, id-detentur tal-awtorizzazzjoni jkollu jbati l-
konsegwenzi sakemm is-sitwazzjoni tkun irranġata. F'ċerti każijiet dan ikun ifisser ir-revoka 
tal-awtorizzazzjoni.

Emenda 44

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118ba

Il-penali msemmija fl-Artikolu 118b 
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għandhom ikunu ekwivalenti għal dawk 
tipikament applikati għal atti illegali 
marbuta man-narkotiċi u għandhom 
ikunu ekwivalenti fl-Istati Membri kollha. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-infurzar huwa kruċjali f'dan il-qasam. Is-sanzjonijiet ikunu għodda utli bħala diżinċentiv. 
Sabiex dan ikun effiċjenti, ikun utli li ssir sistema ta' sanzjonijiet ekwivalenti fl-UE kollha 
sabiex ikun żgurat li l-kriminali ma jagħżlux Stat Membru b'sistema ta' sanzjonijiet anqas 
stretti.

Emenda 45

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118bb

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
netwerk bejn il-Kummissjoni, l-EMEA u 
l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
sabiex ikun żgurat skambju ta' 
informazzjoni dwar il-miżuri li ttieħdu fil-
ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali, anke dwar is-sistemi ta' penali 
fis-seħħ. Dan in-netwerk għandu jkollu l-
għan li jiddefinixxi l-aħjar prattiki u 
għandu jikkontribwixxi biex tiżdied il-
kooperazzjoni fil-qasam tal-prevenzjoni u 
l-infurzar. Il-Kummissjoni, l-EMEA u l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw kull sena lil dan 
in-netwerk dwar l-azzjonijiet li jkunu 
wettqu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskambju tal-informazzjoni u l-aħjar prattiki jgħin biex jittejjeb l-infurzar u biex tinħoloq 
sistema ta' sanzjonijiet kemxejn uniformi fl-UE kollha.
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Emenda 46

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta japplikaw din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
neċessarji biex jassiguraw il-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-
prodotti mediċinali u l-awtoritajiet tad-
dwana.”

Meta japplikaw din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
neċessarji biex jassiguraw il-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti għall-
prodotti mediċinali u l-awtoritajiet tad-
dwana.” L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-uffiċjali tad-dwana 
jingħataw taħriġ xieraq għall-
identifikazzjoni ta' prodotti mediċinali 
ffalsifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħarriġ tal-uffiċjali tad-dwana huwa għodda effiċjenti fil-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-
mediċini. Għalhekk huwa importanti li professjonisti tad-dwana jingħataw taħriġ adattat.

Emenda 47

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118c a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118ca
Il-Kummissjoni, mal-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa azzjonijiet flimkien 
mal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi 
sabiex jiġu spezzjonati ż-żoni ta' tranżitu 
fejn jinħażnu l-prodotti mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lis-sorveljanza taż-żoni ta' tranżitu b'kooperazzjoni 



PR\800835MT.doc 37/43 PE430.883v02-00

MT

mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi konċernati.

Emenda 48

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118c b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118cb
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw mill-qrib mal-
Kunsill tal-Ewropa rigward it-twaqqif ta' 
Konvenzjoni Ewropea dwar il-qerda tal-
falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali u t-
traffikar tal-mediċini ffalsifikati, li tkopri 
l-aspetti tal-liġi kriminali u ċivili tal-
problema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġie nnutat li l-falsifikazzjoni tal-mediċini saret attività mmexxija min-netwerks kriminali 
internazzjonali u mhuwiex possibbli li din il-kwistjoni ta' saħħa pubblika tkun ittrattata biss 
fl-UE. Għalhekk, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-iffirmar u r-
ratifika tal-Konvenzjoni Internazzjonali l-ġdida tal-Kunsill tal-Ewropa.

Emenda 49

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva 
tal-inqas sa (daħħal id-data konkreta 18-il
xahar wara l-publikazzjoni). Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u t-
tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

1) L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva 
tal-inqas sa (daħħal id-data konkreta 12-il
xahar wara l-pubblikazzjoni). Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u t-
tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.
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Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn [daħħal id-data 
konkreta 18 -il xahar wara l-pubblikazzjoni 
+ġurnata].

Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn [daħħal id-data 
konkreta 12-il xahar wara l-pubblikazzjoni 
+ġurnata].

Madakollu, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw:

Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw: 

(a) Id-dispożizzjonijiet neċessarji biex 
jikkonformaw ruħhom mal-Artikolu 1(4) 
sakemm għandu x'jaqsam mal-Artikoli 
46b(2) u 46b(3) tad-Direttiva 2001/83/EC
kif emendata minn din id-Direttiva minn 
(daħħal id-data konkreta 24 xahar wara l-
pubblikazzjoni);

(a) Id-dispożizzjonijiet neċessarji biex 
jikkonformaw ruħhom mal-Artikolu 1(4) 
sakemm għandu x'jaqsam mal-Artikoli 
46b(2) u 46b(3) tad-Direttiva 2001/83/KE
kif emendata minn din id-Direttiva minn 
(daħħal id-data konkreta 12-il xahar wara l-
pubblikazzjoni);

(b) Id-dispożizzjonijiet neċessarji għall-
konformità mal-Artikolu 1(8) [daħħal id-
data konkreta 48 xahar wara l-
pubblikazzjoni].

(b) Id-dispożizzjonijiet neċessarji għall-
konformità mal-Artikolu 1(8) [daħħal id-
data konkreta 24 xahar wara l-
pubblikazzjoni].

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-
dispożizzjonijiet, dawn għandu jkun fihom 
referenza għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati b’din ir-referenza meta jiġu 
ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir 
din ir-referenza.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-
dispożizzjonijiet, dawn għandu jkun fihom 
referenza għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati b’din ir-referenza meta jiġu 
ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir 
din ir-referenza.

2) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali 
li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-
Direttiva.

2) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali 
li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ħarsien tas-saħħa pubblika u fl-interess tal-pazjenti, l-ispiżjara u l-
manifatturi, huwa essenzjali li l-iskadenzi jkunu qosra kemm jista' jkun.
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Emenda 50

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn ħames snin mid-
data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni għandha tressaq lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
ta' evalwazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-
karatteristiċi ta' sikurezza msemmija fil-
punt (o) tal-Artikolu 54 tad-Direttiva 
2001/83/KE u l-kontribut stmat tagħhom 
għat-tnaqqis tal-għadd ta' mediċini 
ffalsifikati fil-katina legali tal-provvista fl-
Ewropa. Ir-rapport għandu jinkludi 
evalwazzjoni tal-karatteristiċi ta' sikurezza 
ta' kategoriji oħra ta' mediċini, inklużi 
prodotti mediċinali li mhumiex suġġetti 
għal riċetta medika kif definit fit-Titolu 
VI tad-Direttiva 2001/83/KE. Jekk ikun il-
każ, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti prodotti mediċinali li ma jeħtiġux riċetta huma vulnerabbli għall-falsifikazzjoni. 
Għalhekk il-Kummissjoni, fid-dawl ta' din id-Direttiva, trid tikkunsidra il-possibbiltà li 
tinkludihom fl-ambitu abbażi ta' analiżi tar-riskji.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-prevenzjoni tad-dħul tal-mediċini ffalsifikati fil-katina 
tal-provvista tenfasizza preokkupazzjoni li qed tingħata dejjem aktar importanza fl-aġenda 
taċ-ċittadini Ewropej: il-kwalità u s-sikurezza tal-prodotti mediċinali li qed jużaw. Għalhekk 
ir-Rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għall-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-
mediċini bħala pass meħtieġ biex ikun hemm reazzjoni għal din it-theddida għas-saħħa li qed 
tiżdied u biex is-sikurezza tal-pazjenti tkun żgurata b'mod aħjar.

Il-problema
L-istudju tal-impatt tal-Kummissjoni (SEC(2008)2674) isemmi inter alia l-osservazzjonijiet 
allarmanti ferm li ġejjin:

 Żieda kbira fil-qbid ta' mediċini ffalsifikati mid-dwana (2.7 miljun prodott mediċinali 
fil-fruntieri doganali tal-UE fl-2006 u 2.5 miljun prodott fl-2007; żieda ta' 384 % 
meta mqabbel mal-2005).

 Bidla mill-falsifikazzjoni ta' mediċini 'ta' kuljum' għal mediċini li jsalvaw il-ħajja, 
inklużi mediċini għall-kura tal-kanser u l-mard tal-qalb, il-kundizzjonijiet psikjatriċi u 
l-infezzjonijiet. It-trattament b'tali mediċini ffalsifikati jista' jkollu konsegwenzi fatali. 

 Bidla fir-rigward tal-fatt li l-katina tal-provvista klassika qed tkun aktar fil-mira. 
Minbarra l-internet, il-katina ta' distribuzzjoni awtorizzata qed tkun dejjem aktar fil-
mira. Minn 13-il Stat Membru li kellhom id-data, sebgħa rrappurtaw każijiet ta' 
prodotti mediċinali ffalsifikati fil-katina legali tal-provvista. 

Jeħtieġ li jkun enfasizzat li, skont il-grupp ta' esperti tad-WHO, ħafna pajjiżi fl-Afrika, 
partijiet mill-Asja u l-Amerika Latina għandhom żoni fejn aktar minn 30 % tal-mediċini 
għall-bejgħ jistgħu jkunu ffalsifikati. Il-politiki għall-prevenzjoni tal-mediċini ffalsifikati fis-
suq Ewropew għandu jkollhom ukoll impatti pożittivi f'reġjuni oħra tad-dinja fejn il-problema 
hija ħafna aktar prominenti. 

Il-pazjenti jridu jkunu ċerti għalkollox li l-mediċini li jużaw ikunu tassew il-mediċini li 
jixtiequ. L-użu ta' mediċini ffalsifikati jista' jwassal biex it-terapija ma taħdimx u jistgħu 
jmutu n-nies. Għaldaqstant ir-Rapporteur hi tal-fehma li l-ħarsien tas-saħħa pubblika mill-
mediċini ffalsifikati għandu jkun l-enfasi ewlenija tad-Direttiva. Din l-enfasi m'għandhiex 
tkun imfixkla minn għanijiet addizzjonali oħra.

Id-Direttiva m'għandhiex tittratta d-drittijiet tal-privattivi u tal-proprjetà intellettwali, li diġà 
huma koperti b'oqfsa leġiżlattivi speċifiċi oħra.

Bażi legali doppja 
Ir-Rapporteur tagħżel li din id-Direttiva jkollha bażi legali doppja. Il-falsifikazzjoni tal-
prodotti mediċinali hija att kriminali li jċaħħad lill-pazjenti t-trattament mediku meħtieġ u 
huwa ta' ħsara għal saħħithom, u xi drabi jista' jwassal ukoll għall-mewt. Għalhekk l-għan 
ewlieni u l-aktar importanti ta' din id-Direttiva għandu jkun il-ħarsien tas-saħħa pubblika. Dan 
għandu jkun rifless fil-bażi legali tad-Direttiva. Dan huwa konformi mal-abbozz ta' 
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa li jqiegħed l-enfasi fuq is-saħħa pubblika.

Definizzjonijiet u responsabbiltajiet
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Sabiex ikun issalvagwardjat aħjar in-netwerk tad-distribuzzjoni għall-prodotti mediċinali 
huwa kruċjali li jkollna definizzjonijiet ċari mhux biss dwar l-ambitu, iżda anke dwar l-atturi 
differenti fil-katina tal-provvista. X'inhu prodott mediċinali ffalsifikat? X'inhu ingredjent attiv 
jew eċċipjent? Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdix iċ-ċarezza meħtieġa. L-istess ħaġa 
tapplika għad-definizzjonijiet tal-atturi differenti fil-katina tal-provvista, li jiċċaraw ir-rwoli u 
r-responsabbiltajiet tagħhom. Huwa essenzjali li ssir distinzjoni bejn dawk l-atturi li diġà 
huma rikonoxxuti formalment - u li r-rwol tagħhom jitqies bħala wieħed ta' responsabbiltà - u 
dawk li mhumiex parti minn dik il-kategorija, għalkemm huma rilevanti għar-responsabbiltà 
tal-katina tad-distribuzzjoni. Għalhekk huwa importanti li ssir id-distinzjoni bejn negozjanti u 
sensara, kif ukoll li jkunu ċċarati r-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom. L-istess ħaġa 
tapplika għal atturi oħrajn, bħat-trasportaturi jew in-negozjanti fil-qasam tal-importazzjonijiet 
paralleli. Id-Direttiva għandha tevita l-konfużjoni u m'għandhiex tippermetti li jkun hemm 
oqsma mhux ċari. Għandha tidentifika b'mod ċar liema atturi jistgħu joperaw f'dan il-qasam u 
skont liema kundizzjonijiet. Definizzjonijiet aktar ċari jwasslu għal implimentazzjoni eħfef.

Sanzjonijiet
Il-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali mhijiex reat żgħir. Hija attività kriminali organizzata 
ta' periklu għall-ħajja tal-bniedem. Is-sanzjonijiet kontra l-falsifikazzjoni għandhom jirriflettu 
dan il-fatt u għandhom ikunu ekwivalenti għal dawk tipikament applikati għal atti illegali 
marbuta man-narkotiċi. Huwa kruċjali li jissaħħew id-dispożizzjonijiet rilevanti dwar is-
sanzjonijiet fil-proposta tal-Kummissjoni.

Karatteristiċi ta' sikurezza
L-Istati Membri jagħmlu distinzjoni bejn il-mediċini li jeħtieġu riċetta u dawk li ma 
jeħtiġuhiex peress li l-mediċini li jeħtieġu riċetta jirriżultaw f'riskji akbar għall-pazjent meta 
jkunu ffalsifikati jew meta jittieħdu meta ma jkunx xieraq. Għalhekk il-karatteristiċi ta' 
sikurezza jridu jkunu mandatorji għall-mediċini li jeħtieġu riċetta. Madankollu jeħtieġ li 
wieħed jagħraf li l-mediċini jiġu ffalsifikati biss jekk ikun hemm raġunijiet ekonomiċi biex 
dan isir. Minħabba l-ispejjeż baxxi tal-prodotti mediċinali ġeneriċi l-qligħ ikun anqas mill-
falsifikazzjoni ta' dan il-grupp ta' mediċini. Għalhekk ir-Rapporteur hi tal-fehma li, biss jekk 
il-konklużjonijiet ta' evalwazzjoni tar-riskju juru li jkun il-każ, il-kriterji ta' rendiment għall-
karatteristiċi ta' sikurezza jistgħu jiġu revokati għal ċerti prodotti mediċinali ġeneriċi jew għal 
ċerti kategoriji ta' prodotti. Barra minn hekk ir-Rapporteur tipproponi li fi żmien ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva jkun evalwat jekk il-karatteristiċi ta' sikurezza 
għandhomx ikunu mandatorji wkoll għall-hekk imsejħa mediċini li jirrakkomanda l-ispiżjar.

Eċċipjenti
Meta l-pazjenti jieħdu l-prodotti mediċinali, ma jiħdux biss l-ingredjenti attivi, iżda l-
eċċipjenti wkoll. Il-konsegwenzi tal-użu tal-eċċipjenti ffalsifikati huma dokumentati sew. 
Eżempji ta' konsegwenzi serji jinkludu l-mewt ta' 89 ruħ fl-1995, u ta', mill-anqas, 59 tifel u 
tifla fl-1996 f'Ħaiti, jew il-mewt ta' 30 tifel u tifla fl-Indja, fl-1998. Għalhekk ir-Rapporteur 
inkludiet l-eċċipjenti fl-abbozz ta' rapport. Il-kwalità u l-awtentiċità tal-mediċini ffalsifikati 
għandha tkun ivverifikata. 

Bejgħ fuq l-internet
Il-proposta tal-Kummissjoni ma tittrattax il-bejgħ fuq l-internet, filwaqt li tqisu bħala parti 
mill-katina illegali tal-provvista. Dan ma jirriflettix il-fatt li f'xi Stati Membri l-bejgħ fuq l-
internet huwa legalizzat. Huwa magħruf sew li l-internet jirrappreżenta waħda mir-rotot 
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ewlenin għad-dħul tal-prodotti mediċinali ffalsifikati fis-suq Ewropew. Ir-Rapportuer tagħżel 
li fl-abbozz ta' rapport tinkludi dispożizzjonijiet li jittrattaw din ir-rotta importanti. L-ewwel 
prijorità hija li jiżdied l-għarfien pubbliku dwar ir-riskji li jixtru prodotti mediċinali minn fuq 
l-internet. Għandhom jiddaħħlu fis-seħħ programmi edukattivi sabiex jiżdied l-għarfien tal-
konsumatur dwar l-eżistenza ta' prodotti ffalsifikati u dwar ir-riskju li jinxtraw mediċini minn 
postijiet mhux awtorizzati. It-tieni prijorità hija li jkun żgurat li l-pazjenti jistgħu jagħrfu 
dawk is-siti li jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni rilevanti. Il-pubbliku ma jkunx jista' jifhem 
kif direttiva bil-għan li tkun miġġielda l-falsifikazjzoni tal-mediċini, ma tittrattax l-internet, l-
aktar rotta importanti. Il-fatt li din ir-rotta tkun ittrattata huwa waħda mill-kwistjonijiet 
ewlenin fl-abbozz ta' rapport. 

Informazzjoni u Rappurtar
Il-ħolqien ta' netwerk bejn il-Kummissjoni, l-EMEA u l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri jgħin biex ikollna aktar data u għarfien aħjar tal-fenomenu sabiex ikun ittrattat aħjar. 
Il-Kummissjoni, l-EMEA u l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għandhom jirrappurtaw 
kull sena lil dan in-netwerk dwar l-azzjonijiet li jkunu wettqu.

Kooperazzjoni internazzjonali
Tinħtieġ koordinazzjoni bejn id-diversi korpi nazzjonali u internazzjonali involuti fil-ġlieda 
kontra l-mediċini ffalsifikati. Huwa importanti li tittejjeb il-kollaborazzjoni internazzjonali u 
li jiġu żviluppati mekkaniżmi multilaterali li jippermettu lill-pajjiżi li jimpurtaw li jniedu 
investigazzjonijiet u l-identifikazzjoni tas-sors attwali tal-mediċini ffalsifikati li jidħlu fis-
swieq tagħhom.

Spezzjonijiet tal-importazzjonijiet
Din id-Direttiva tiffoka fuq il-kontroll tal-kwalità tal-importazzjoni ta' prodotti mediċinali, 
billi din hija wieħed mill-punti ta' dħul ewlenin tal-mediċini ffalsifikati fis-suq Ewropew. 
Għalhekk ir-Rapporteur tqis li huwa kruċjali li tinħoloq sistema ta' spezzjonijiet li tkun 
imsejsa l-aktar fuq Prattiki Tajba ta' Manifattura diġà ddefiniti permezz ta' ftehimiet 
internazzjonali. Il-kooperazzjoni internazzjonali li diġà teżisti, flimkien mal-esperjenza fl-
Istati Membri huma elementi essenzjali għal sistema ta' identifikazzjoni tal-falsifikazzjonijiet 
li tkun effiċjenti u msaħħa.

Esportazzjonijiet
Il-proposta tal-Kummissjoni ma tittrattax il-kontroll u d-distribuzzjoni tal-mediċini ffalsifikati 
lil pajjiżi terzi. Huwa diffiċli li wieħed jispjega għaliex għandna dispożizzjonijiet stretti għal 
mediċini li jidħlu fis-suq Ewropew sabiex jinstabu l-persuni responsabbli jekk il-mediċini jiġu 
ffalsifikati, iżda m'għandniex dispożizzjonijiet għal mediċini li jiġu esportati lejn pajjiż terzi 
fl-Afrika, l-Amerika t'Isfel jew l-Asja. Dan idgħajjef b'mod sinifikanti l-possibbiltà li l-
Ewropa tinsisti fuq kooperazzjoni internazzjonali aktar b'saħħitha. Il-manifattura u d-
distribuzzjoni tal-mediċini mill-UE lejn pajjiżi terzi jridu jsegwu l-istess kriterji kif applikati 
għall-importazzjoni. Dan isaħħaħ il-kontribut tagħna għall-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni 
kriminali tal-mediċini f'diversi pajjiż terzi fejn, skont stimi tad-WHO, il-problema hija serja 
ħafna.

Rimarki finali
F'din id-Direttiva hemm diversi interessi li spiss huma kontradittorji fin-nofs. Għal xi atturi s-
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soluzzjoni tinvolvi t-tnaqqis tal-intermedjarji; oħrajn jippreferu li jinżammu l-proċeduri li diġà 
jeżistu iżda bla ma jieħdu sehem fil-qsim tar-responsabbiltajiet jew l-ispejjeż. Xi atturi 
jappoġġjaw il-prinċipju li din id-Direttiva għandha tiffoka fuq ir-riskji tal-prodotti; uħud 
jappoġġjaw li l-enfasi ssir fuq ir-riskji tal-katina. Ir-Rapportuer temmen tassew li d-Direttiva 
għandha tqis l-interessi differenti, iżda li għandha tiffoka fuq l-interess komuni tagħna - is-
sikurezza tal-pazjenti. Dan huwa l-prinċipju li jsejjes l-emendi fl-abbozz ta' rapport. 


