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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

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

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

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

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. 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 partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda, fir-
rigward tal-informazzjoni għall-pubbliku inġenerali dwar prodotti mediċinali soġġetti 
għal preskrizzjoni medika, id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità dwar il-
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0663),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2), u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0516/2008),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bl-isem:  'Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin 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-opinjoni tal-10 ta’ Ġunju 2009 tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew1 u l-opinjoni tas-7 ta’ Ottubru 2009 tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat 
għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif tinsab hawnhekk;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta 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, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali. 

                                               
1 ĠU C 306, 16.12.2009, p. 19.
2  ĠU C 
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Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fuq il-bażi tal-Artikolu 88a tad-
Direttiva 2001/83/KE, fl-
20 ta' Diċembru 2007 il-Kummissjoni 
bagħtet Komunikazzjoni lill-Parlament 
Ewropew u lil-Kunsill dwar "Rapport dwar 
il-prattiċi preżenti fir-rigward tal-għoti ta' 
informazzjoni lill-pazjenti dwar prodotti 
mediċinali". Ir-rapport jikkonkludi li l-
Istati Membri adottaw regoli u prattiċi
diverġenti fir-rigward tal-għoti ta' 
informazzjoni, u dan ġab sitwazzjoni fejn 
pazjenti u l-pubbliku inġenerali għandhom 
aċċess mhux indaqs għal informazzjoni 
dwar prodotti mediċinali.

(3) Fuq il-bażi tal-Artikolu 88a tad-
Direttiva 2001/83/KE, fl-
20 ta' Diċembru 2007 il-Kummissjoni 
bagħtet Komunikazzjoni lill-Parlament 
Ewropew u lil-Kunsill dwar "Rapport dwar 
il-prattiċi preżenti fir-rigward tal-għoti ta' 
informazzjoni lill-pazjenti dwar prodotti 
mediċinali". Ir-rapport jikkonkludi li l-
Istati Membri adottaw regoli u prattiki 
diverġenti fir-rigward tal-għoti ta' 
informazzjoni, u dan ġab sitwazzjoni fejn 
pazjenti u l-pubbliku inġenerali għandhom 
aċċess mhux indaqs għal informazzjoni 
dwar prodotti mediċinali rigward 
informazzjoni fuq il-fuljett ta’ tagħrif li 
jinsab fil-pakkett u fis-sommarju dwar il-
karatteristiċi tal-prodott.. Inugwaljanzi 
bħal dawn, li ma jistgħux jiġu 
ġġustifikati, fl-aċċess għall-informazzjoni 
li hija disponibbli għall-pubbliku fi Stati 
Membri oħra, li hija sitwazzjoni ta' ħsara 
għall-pazjenti b'mard kroniku minn xi 
Stati Membri, għandhom jiġu rriparati.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Dawn id-diverġenzi fl-interpretazzjoni 
tar-regoli tal-Komunità dwar ir-reklamar, 
u bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar 
l-informazzjoni għandhom impatt negattiv 
fuq l-applikazzjoni uniformi tar-regoli tal-
Komunità dwar ir-reklamar, u fuq l-

(5) Dawn id-diverġenzi fl-interpretazzjoni 
tar-regoli tal-Komunità dwar l-għoti ta’ 
informazzjoni lil pazjenti u lill-pubbliku 
b’mod ġenerali, u bejn id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali dwar l-informazzjoni għandhom 
impatt negattiv fuq l-applikazzjoni 
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effikaċja tad-dispożizzjonijiet dwar l-
informazzjoni fuq il-prodott li tinsab fit-
taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott u l-
fuljett tal-pakkett. Minkejja li dawn ir-
regoli huma armonizzati bis-sħiħ biex 
jiżguraw l-istess livell ta' ħarsien tas-saħħa 
pubblika mal-Komunità kollha, dan il-għan 
huwa mhedded jekk jitħallew regoli 
nazzjonali diverġenti ħafna dwar it-tixrid 
ta' informazzjoni ewlenija bħal din.

uniformi tar-regoli tal-Komunità dwar l-
għoti ta’ informazzjoni lil pazjenti u lill-
pubbliku b’mod ġenerali, u fuq l-effikaċja 
tad-dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni 
fuq il-prodott li tinsab fit-taqsira tal-
karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett tal-
pakkett. Minkejja li dawn ir-regoli huma 
armonizzati bis-sħiħ biex jiżguraw l-istess 
livell ta' ħarsien tas-saħħa pubblika mal-
Komunità kollha, dan il-għan huwa 
mhedded jekk jitħallew regoli nazzjonali 
diverġenti ħafna dwar it-tixrid ta' 
informazzjoni ewlenija bħal din.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni tad-Direttiva ma għandhiex tkun fuq ir-reklamar iżda fuq il-fatt li l-
informazzjoni tkun disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq u meqjus 
il-progress teknoloġiku għal dik li hija 
għodda ta' komunikazzjoni moderna u l-fatt 
li l-pazjenti mal-Unjoni Ewropea kollha 
saru dejjem aktar attivi għal dik li hija kura 
tas-saħħa, jeħtieġ li tiġi emendata l-
leġiżlazzjoni preżenti biex jonqsu d-
differenzi fl-aċċess għall-informazzjoni u 
biex titħalla d-disponibilità ta' 
informazzjoni ta' kwalità tajba, oġġettiva, 
affidabbli u mhux promozzjonali dwar il-
prodotti mediċinali.

(7) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq u meqjus 
il-progress teknoloġiku għal dik li hija 
għodda ta' komunikazzjoni moderna u l-fatt 
li l-pazjenti mal-Unjoni Ewropea kollha 
saru dejjem aktar attivi għal dik li hija kura 
tas-saħħa, jeħtieġ li tiġi emendata l-
leġiżlazzjoni preżenti biex jonqsu d-
differenzi fl-aċċess għall-informazzjoni u 
biex titħalla d-disponibilità ta' 
informazzjoni ta' kwalità tajba, oġġettiva, 
affidabbli u mhux promozzjonali dwar il-
prodotti mediċinali billi jiġu enfasizzati d-
drittijiet u l-interessi tal-pazjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ta’ Emenda trid tiffoka fuq il-pazjenti u l-interessi tagħhom. Id-dispożizzjonijiet 
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il-ġodda għandhom jenfasizzaw id-dritt tal-pazjenti għall-informazzjoni minflok id-dritt tal-
kumpaniji farmaċewtiċi li jxerrdu l-informazzjoni.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-professjonisti fil-kura tas-saħħa 
għandhom jibqgħu l-għejun importanti ta' 
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
għall-pubbliku inġenerali. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini 
għal informazzjoni ta’ kwalità għolja 
permezz ta’ mezzi xierqa. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jistgħu 
jkunu għajn ta' valur ta' informazzjoni 
mhux promozzjonali dwar il-prodotti 
mediċinali tagħhom. Din id-Direttiva 
għandha għalhekk tistabbilixxi qafas legali 
għat-tixrid ta' informazzjoni speċifika 
dwar il-prodotti mediċinali mid-detenturi 
tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali. Il-projbizzjoni fuq ir-
reklamar lill-pubbliku inġenerali għal 
prodotti mediċinali esklużivament bi 
preskrizzjoni għandha tinżamm.

(8) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-professjonisti fil-kura tas-saħħa 
għandhom jibqgħu l-għejun ewlenin ta' 
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
għall-pubbliku inġenerali. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini 
għal informazzjoni ta’ kwalità għolja 
permezz ta’ mezzi xierqa. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jistgħu 
jkunu għajn ta' valur ta' informazzjoni 
mhux promozzjonali dwar il-prodotti 
mediċinali tagħhom. Din id-Direttiva 
għandha għalhekk tistabbilixxi qafas legali 
għad-disponibilità ta' informazzjoni 
speċifika dwar il-prodotti mediċinali mid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq lill-pubbliku inġenerali fil-kuntest 
ta’ strateġija usa’ ta’ “informazzjoni 
għall-pazjenti”. Il-projbizzjoni fuq ir-
reklamar lill-pubbliku inġenerali għal 
prodotti mediċinali esklużivament bi 
preskrizzjoni għandha tinżamm. Id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva dwar 
id-disponibilità ta’ informazzjoni għad-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq huma mingħajr ħsara għar-
relazzjoni ta’ bejn il-pazjenti u t-tobba 
tagħhom u għandhom jikkontribwixxu 
għall-iżgurar li l-pazjenti jiġu infurmati 
aħjar. Il-kwalità u l-preċiżjoni tal-
informazzjoni għandhom jiżdiedu bil-
ħsieb li l-pazjenti jiġu infurmati aħjar u 
għalhekk jinkisbu riżultati tas-saħħa 
aħjar għall-pazjenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

(i) Għandu jiġi enfasizzat li d-dispożizzjonijiet il-ġodda mhumiex intenzjonati biex 
jissostitwixxu r-relazzjoni bejn il-pazjent u t-tabib iżda huma biss biex isostnuha ; din il-ħaġa 
hija konformi mal-Artikolu 100d, paragrafu 2, punt b tal-proposta tal-Kummissjoni. Meta l-
pazjenti jkunu infurmati aħjar ikun hemm possibbiltà akbar li t-trattamenti meħtieġa 
jitkomplew u li jiġu mifhuma aħjar id-deċiżjonijiet relatati mat-trattament tagħhom. (ii) L-
informazzjoni mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq dwar mediċini li jistgħu 
jingħataw biss b'riċetta tat-tabib għandha tkun parti minn strateġija ta’ informazzjoni u 
għarfien dwar is-saħħa usa’.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bi qbil mal-prinċipju ta' proporzonalità, 
huwa xieraq li l-ambitu ta' din id-Direttiva 
jkun limitat għal prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni, bħar-regoli 
attwali tal-Komunità li jippermettu r-
reklamar lill-pubbliku inġenerali ta' 
prodotti mediċinali mhux suġġetti għal 
preskrizzjoni, taħt ċerti kondizzjonijiet. 

(9) Bi qbil mal-prinċipju ta' proporzonalità, 
huwa xieraq li l-ambitu ta' din id-Direttiva 
jkun limitat għad-disponibilità tal-
informazzjoni dwar prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni permezz 
tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, bħar-regoli attwali tal-
Komunità li jippermettu r-reklamar lill-
pubbliku inġenerali ta' prodotti mediċinali 
mhux suġġetti għal preskrizzjoni, taħt ċerti 
kondizzjonijiet. Id-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva huma mingħajr ħsara għad-
dritt ta’ kwalunkwe persuna jew 
organizzazzjoni oħra, partikolarment l-
istampa jew il-pazjenti u l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti, li jesprimu 
l-opinjonijiet tagħhom dwar prodotti 
mediċinali li jistgħu jinkisbu biss b’riċetta 
tat-tabib, sakemm dawn ikunu qed 
jaġixxu independentement u mhux 
direttament jew indirettament f’isem, 
b’istruzzjonijiet minn jew fl-interess tad-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-iżviluppi riċenti fil-każistika għandu jiġi enfasizzat li d-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva ma jaffettwawx id-dritt ta' persuna jew organizzazzjoni oħra, partikolarment 
l-istampa jew il-gruppi ta' pazjenti li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fuq mediċini li jistgħu 
jinkisbu biss b'riċetta tat-tabib sakemm dawn ma jaġixxux fl-interess ta’ jew f’isem il-
kumpaniji farmaċewtiċi.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali dwar prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tingħata biss permezz ta' mezzi ta' 
komunikazzjoni speċifiċi, inklużi l-
Internet u l-pubblikazzjonijiet marbuta 
mas-saħħa, biex jiġi evitat li l-effikaċja 
tal-projbizzjoni fuq ir-reklamar tiġi 
mhedda minn għoti ta' informazzjoni mhux 
mitluba lill-pubbliku. Fejn l-informazzjoni 
tixxerred permezz tat-televiżjoni jew ir-
radju, il-pazjienti mhumiex imħarsa kontra 
din l-informazzjoni mhux mitluba u 
għalhekk dan it-tip ta' tixrid ma għandux 
jitħalla.

(12) L-informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali dwar prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tkun disponibbli biss mingħand id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq permezz ta' mezzi ta' 
komunikazzjoni speċifiċi biex jiġi evitat li 
l-effikaċja tal-projbizzjoni fuq ir-reklamar 
tiġi mhedda minn għoti ta' informazzjoni 
mhux mitluba lill-pubbliku. Fejn l-
informazzjoni tkun disponibbli permezz 
tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq permezz tat-televiżjoni, ir-
radju, jew il-gazzetti, ir-rivisti u 
pubblikazzjonijiet simili, il-pazjenti
mhumiex imħarsa kontra din l-
informazzjoni mhux mitluba u għalhekk 
disponibilità ta’ dan it-tip ma għandhiex
titħalla

Or. en

Ġustifikazzjoni

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.
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Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Billi din id-Direttiva ddaħħal għall-
ewwel darba regoli armonizzati dwar l-
għoti ta' informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika lill-pubbliku inġenerali, il-
Kummissjoni għandha tevalwa t-tħaddim 
tagħha u l-ħtieġa għal reviżjoni ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ tagħha. Għandu jiġi 
wkoll ipprovdut għat-tfassil ta’ linji gwida 
mill-Kummissjoni bbażati fuq l-esperjenza 
tal-Istati Membri fis-sorveljanza tal-
informazzjoni.

(15) Billi din id-Direttiva ddaħħal għall-
ewwel darba regoli armonizzati dwar l-
għoti ta' informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika lill-pubbliku inġenerali, il-
Kummissjoni għandha tevalwa t-tħaddim 
tagħha u l-ħtieġa għal reviżjoni ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ tagħha. Għandu jiġi 
wkoll ipprovdut għat-tfassil ta’ linji gwida 
mill-Kummissjoni bbażati fuq l-esperjenza 
tal-Istati Membri, b’kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, fis-
sorveljanza tal-informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-informazzjoni hija maħsuba għall-pazjenti, l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti 
għandhom ikunu involuti fil-proċess tat-tfassil tal-linji gwida. Il-perspettiva tal-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa hija kruċjali wkoll minħabba li dawn huma u għandhom jibqgħu s-sors 
ewlieni ta' informazzjoni għall-pazjenti li qed jieħdu mediċini li jistgħu jinkisbu biss b’riċetta 
tat-tabib.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
rigward il-kriterji ta’ kwalità tal-
informazzjoni li tingħata lill-pubbliku 
inġenerali, u l-aċċessibilità għal-linji 
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gwida fuq l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-komitoloġija għandha tinġieb konformi mas-sistema tal-atti delegati introdotta 
mill-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (jiġifieri t-Trattat ta’ 
Lisbona).

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti dwar kwistjonijiet relatati mal-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u l-
applikazzjoni tagħha mill-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinstema’ l-opinjoni tal-pazjenti dwar kwistjonijiet marbuta mal-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 86 - paragrafu 2 - inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- informazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika, li tkun soġġetta għad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa."

- informazzjoni li tissodisfa l-kriterji ta’ 
kwalità u li tkun disponibbli mid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika, li tkun soġġetta għad-
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dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni pprovduta lill-pazjenti u lill-pubbliku inġenerali għandha tissodisfa l-kriterji 
ta' kwalità ewlenin sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tal-pazjent u biex tiġi protetta s-saħħa 
pubblika.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 88 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"4. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 
ma għandhiex tapplika għal kampanji ta' 
tilqim u kampanji oħra fl-interess tas-saħħa 
pubblika mwettqa mill-industrija u 
approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri.";

"4. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 
ma għandhiex tapplika għal kampanji ta' 
tilqim u kampanji ta’ informazzjoni oħra 
fl-interess tas-saħħa pubblika, bħal 
kampanji ta’ informazzjoni dwar mard 
rari, mwettqa mill-industrija u approvati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri.";

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 a - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixxerred, direttament jew 
indirettament permezz ta' parti terza, 
informazzjoni lill-pubbliku inġenerali jew 
lill-membri tal-pubbliku dwar prodotti 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni medika sakemm tkun skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu. Din l-
informazzjoni ma għandhiex titqis bħala 
reklamar għall-finijiet tal-applikazzjoni tat-
Titolu VIII.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
d-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq jagħmel disponibbli, direttament 
jew indirettament permezz ta' parti terza li 
taġixxi f'isem id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, 
informazzjoni lill-pubbliku inġenerali jew
lill-membri tal-pubbliku dwar prodotti 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni medika sakemm din l-
informazzjoni u l-mod li bih tkun 
disponibbli jkunu skont id-
dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu Din l-
informazzjoni ma għandhiex titqis bħala 
reklamar għall-finijiet tal-applikazzjoni tat-
Titolu VIII. Meta informazzjoni bħal din 
tkun disponibbli, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u 
kwalunkwe parti terza għandhom jiġu 
identifikati, u kwalunkwe parti terza li 
taġixxi f’isem id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tiġi identifikata wkoll b’mod ċar 
bħala tali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(i)Id-Direttiva għandha tkun iffukata fuq il-pazjent u għalhekk il-punt fokali tagħha jeħtieġ li 
jinbidel: l-enfasi għandu jitqiegħed fuq id-dritt tal-pazjenti għall-aċċess għall-informazzjoni u 
mhux fuq l-opportunità għall-kumpaniji farmaċewtiċi li jxerrdu l-informazzjoni. (ii) Għandha 
tkun ċara għall-pubbliku li l-informazzjoni tkun disponibbli mill-kumpanija farmaċewtika: fil-
każ li l-informazzjoni tkun disponibbli minn parti terza, għandha tkun ċara wkoll li l-parti 
terza taġixxi f’isem il-kumpanija farmaċewtika.
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Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 a - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għad-
dritt ta’ kwalunkwe persuna jew 
organizzazzjoni oħra, partikolarment l-
istampa jew il-pazjenti u l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti, li jesprimu 
l-opinjonijiet tagħhom dwar prodotti 
mediċinali li jistgħu jinkisbu biss b’riċetta 
tat-tabib, sakemm dawn ikunu qed 
jaġixxu independentement u mhux 
direttament jew indirettament f’isem, 
b’istruzzjonijiet minn jew fl-interess tad-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-iżviluppi riċenti fil-każistika għandu jiġi enfasizzat li d-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva ma jaffettwawx id-dritt ta' xi persuna jew organizzazzjoni oħra, 
partikolarment il-midja jew il-gruppi tal-pazjenti li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom fuq 
mediċini li jistgħu jinkisbu biss b'riċetta tat-tabib sakemm dawn ma jaġixxux fl-interess ta’ 
jew f’isem il-kumpaniji farmaċewtiċi.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tipi ta' informazzjoni li ġejjin dwar
prodotti mediċinali awtorizzati soġġetti 
għall-preskrizzjoni medika jistgħu 
jixxerrdu mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandu, fir-rigward ta' 
prodotti mediċinali awtorizzati soġġetti 
għall-preskrizzjoni medika, jagħmel 
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tat-tqegħid fis-suq lill-pubbliku inġenerali 
jew lill-membri tal-pubbliku:

disponibbli lill-pubbliku inġenerali jew lill-
membri tal-pubbliku t-taqsira tal-
karatteristiċi tal-prodott, l-ittikkettjar u l-
fuljett tal-pakkett tal-prodott mediċinali, kif 
approvati mill-Awtoritajiet kompetenti, u l-
verżjoni aċċessibbli għall-pubbliku tar-
rapport ta’ stima mħejji mill-awtoritajiet 
kompetenti. Din l-informazzjoni għandha 
tkun disponibbli kemm f’forma 
elettronika kif ukoll stampata, u f’format 
li jkun aċċessibbli għan-nies b’diżabilità.

(a) it-taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott, l-
ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett tal-prodott 
mediċinali, kif approvati mill-Awtoritajiet 
kompetenti, u l-verżjoni aċċessibbli għall-
pubbliku tar-rapport ta’ stima mħejji mill-
awtoritajiet kompetenti. 

2. It-tipi ta' informazzjoni li ġejjin dwar 
prodotti mediċinali awtorizzati soġġetti 
għall-preskrizzjoni medika jistgħu 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
inġenerali jew għal membri tal-pubbliku 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq:

(b) informazzjoni li ma tmurx lil hinn mill-
elementi tat-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott, l-ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett 
tal-prodott mediċinali, u l-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta’ 
stima mħejji mill-awtoritajiet kompetenti, 
izda li tippreżentahom b'mod differenti,

(a) informazzjoni li ma tmurx lil hinn mill-
elementi tat-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott, l-ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett 
tal-prodott mediċinali, u l-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta’ 
stima mħejji mill-awtoritajiet kompetenti, 
izda li tippreżentahom b'mod li jinftiehem 
mill-pubbliku inġenerali jew minn 
membri tal-pubbliku mingħajr ma tiġi 
kompromessa l-kwalità u l-affidabilità tal-
informazzjoni; 

(c) informazzjoni dwar l-impatt ambjentali 
tal-prodott mediċinali, prezzijiet u 
stqarrijiet fattwali u informattivi u materjal 
ta' referenza marbut, pereżempju, ma' tibdil 
tal-pakkett jew twissijiet ta' 
kontroindikazzjoni;

(b) informazzjoni dwar ir-rimi ta’ prodotti 
mediċinali mhux użati jew skart li 
jirriżulta minn prodotti mediċinali, kif 
ukoll referenza għal kwalunkwe sistema 
stabbilita ta’ ġbir; informazzjoni dwar
prezzijiet u stqarrijiet fattwali u 
informattivi u materjal ta' referenza 
marbut, pereżempju, ma' tibdil tal-pakkett 
jew twissijiet ta' kontroindikazzjoni;

(d) informazzjoni mediċinali marbuta mal-
prodott dwar studji xjentifiċi mhux ta' 

(c) informazzjoni mediċinali marbuta mal-
prodott dwar studji xjentifiċi mhux ta' 
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indħil, jew miżuri għall-prevenzjoni u 
trattament mediku, jew informazzjoni li 
tippreżenta l-prodott mediċinali fil-kuntest 
tal-kundizzjoni li trid tiġi prevenuta jew 
ittrattata.

indħil, jew miżuri għall-prevenzjoni u 
trattament mediku, jew informazzjoni li 
tippreżenta l-prodott mediċinali fil-kuntest 
tal-kundizzjoni li trid tiġi prevenuta jew 
ittrattata. Informazzjoni bħal din għandha 
tiġi ċċekkjata mill-Aġenzija qabel ma tkun 
disponibbli skont l-Artikolu 20b(1) tar-
Regolament KE (Nru) 726/2004;
(d) it-testijiet farmaċewtiċi u prekliniċi u 
l-provi kliniċi tal-prodott mediċinali 
kkonċernat li jkunu fil-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbli tar-rapport ta' 
valutazzjoni msemmi fl-ewwel paragrafu.

(Referenza għal kliem fi bnadi oħra: tbiddel il-post tal-Artikolu 100b u temendah; punti b)-d) 
tal-proposta)

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 c - parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni fuq prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika mxerrda mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali jew membri tal-
pubbliku ma għandhiex tkun disponibbli 
fuq it-televiżjoni jew ir-radju. Għandha 
tkun disponibbli biss permezz tal-kanali li 
ġejjin:

Informazzjoni fuq prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika li tkun disponibbli mid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali jew membri tal-
pubbliku ma għandhiex tkun disponibbli 
fuq it-televiżjoni, ir-radju jew il-gazzetti, 
ir-rivisti u pubblikazzjonijiet simili. 
Għandha tkun disponibbli biss permezz tal-
kanali li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tkun disponibbli għal dawk li qed ifittxuha huma stess stess; jiġifieri 
għandu japplika l-prinċipju tal-attrazzjoni Meta tiġi pprovduta informazzjoni mill-kumpanija 
farmaċewtika permezz ta’ gazzetti, rivisti u pubblikazzjonijiet simili, il-pazjenti mhumiex 
protetti minn informazzjoni mhux mitluba, u għalhekk pubblikazzjonijiet bħal dawn ma 
għandhomx jiġu permessi.

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 ċ - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa 
kif iddefinit mill-Istat Membru ta’ 
pubblikazzjoni, bl-esklużjoni ta' materjal 
mhux mitlub imqassam b'mod attiv lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tkun disponibbli għal dawk li qed ifittxuha għalihom stess; jiġifieri 
għandu japplika l-prinċipju tal-attrazzjoni. Meta tiġi pprovduta informazzjoni mill-kumpanija 
farmaċewtika permezz ta’ pubblikazzjonijiet relatati mas-saħħa, il-pazjenti mhumiex protetti 
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minn informazzjoni mhux mitluba, u għalhekk pubblikazzjonijiet bħal dawn ma għandhomx 
jiġu permessi.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 d – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) indirizz postali jew elettroniku li 
permezz tiegħu l-membri tal-pubbliku 
inġenerali jkunu jistgħu jibagħtu kummenti 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq.

(d) indirizz postali jew elettroniku li 
permezz tiegħu l-membri tal-pubbliku 
inġenerali jkunu jistgħu jibagħtu kummenti
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq, jew jitolbuh iktar informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti għandhom jingħataw l-opportunità li jikkuntattjaw lill-kumpanija farmaċewtika 
għal iktar informazzjoni relatata.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 d - paragrafu 3, punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) kwalunkwe persważjoni għal, jew il-
promozzjoni tal-konsum ta' prodott 
mediċinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn l-informazzjoni u r-reklamar għandha tiġi enfasizzata iktar. Minkejja li l-
Artikolu 86 tad-Direttiva jistabbilixxi d-definizzjoni tar-reklamar, u l-Artikolu 88 (1) 
jipprojbixxi r-reklamar tal-mediċini li jistgħu jinkisbu biss b’riċetta tat-tabib, għal raġunijiet 
ta’ ċarezza għandu jiġi enfasizzat li l-ebda materjal promozzjonali dwar mediċini li jistgħu 
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jinkisbu biss b’riċetta tat-tabib ma jista’ jkun disponibbli.

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 d - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4) Il-Kummissjoni għandha tadotta l-
miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni
tal-paragrafi 1, 2 u 3. 

(4) Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-
informazzjoni li tkun disponibbli għall-
pubbliku inġenerali u l-membri tal-
pubbliku, il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz tal-atti delegati skont l-Artikolu 
100kb u soġġett għall-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 100 kc u 100 kd, il-miżuri 
meħtieġa għall-applikazzjoni tal-paragrafi 
1, 2 u 3. 

Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elemnti mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissuplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 121(2a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-komitoloġija għandha tinġieb konformi mas-sistema tal-atti delegati introdotta 
mill-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (jiġifieri t-Trattat ta’ 
Lisbona).

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Article 100 f - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha temenda dan il-
paragrafu biex tqis il-progress tekniku. 
Din il-miżura, maħsuba biex temenda 

Sabiex jitqies il-progress tekniku, il-
Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ 
atti delegati skont l-Artikolu 100kb u 
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elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva, għandha tiġi adottata skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 121(2a).

soġġett għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 
100 kc u 100 kd, miżuri meħtieġa għall-
applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-komitoloġija għandha tinġieb konformi mas-sistema tal-atti delegati introdotta 
mill-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (jiġifieri t-Trattat ta’ 
Lisbona).

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 g - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni għandha tfassal linjigwida 
dwar l-informazzjoni permessa taħt dan it-
Titolu u li jkun fihom kodiċi ta’ kondotta 
għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq li jipprovdu informazzjoni 
lill-pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku dwar prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
dawn il-linjigwida mad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-direttiva u taġġornahom b’mod 
regolari abbażi tal-esperjenza miksuba.

2. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri, 
l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, il-
Kummissjoni għandha tfassal linjigwida 
dwar l-informazzjoni permessa taħt dan it-
Titolu u li jkun fihom kodiċi ta’ kondotta 
għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq li jipprovdu informazzjoni 
lill-pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku dwar prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika. Il-linji gwida għandu jkun fihom 
dispożizzjonijiet għall-iżgurar li l-membri 
tal-pubbliku jistgħu jressqu ilmenti lill-
awtoritajiet kompetenti rigward il-prattiki 
qarrieqa f'dak li jirrigwarda d-
disponibilità tal-informazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tfassal dawn il-
linjigwida mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
direttiva u taġġornahom b’mod regolari 
abbażi tal-esperjenza miksuba.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-informazzjoni hija maħsuba għall-pazjenti, l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti 
għandhom ikunu involuti fil-proċess tat-tfassil tal-linji gwida.  Il-perspettiva tal-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa hija kruċjali wkoll minħabba li dawn huma u għandhom jibqgħu s-sors 
ewlieni ta' informazzjoni għall-pazjenti li qed jieħdu mediċini preskritti.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 h – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara r-reġistrazzjoni tal-websajt tal-
Internet, l-informazzjoni dwar prodott 
mediċinali li tinsab fih tista' tiġi pprovduta 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq fuq websajts oħra tal-
Internet mal-Komunità kollha jekk il-
kontenuti huma identiċi.

Wara r-reġistrazzjoni tal-websajt tal-
Internet, l-informazzjoni dwar prodott 
mediċinali li tinsab fih tista' tiġi pprovduta 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq fuq websajts oħra tal-
Internet reġistrati mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq skont 
id-dispożizzjonijiet tal-ewwel 
subparagrafu mal-Komunità kollha jekk 
il-kontenuti huma identiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-konformità mal-prinċipju ta’ attrazzjoni u għall-iżgurar li l-informazzjoni dwar il-
mediċini li jistgħu jinkisbu biss b’riċetta tat-tabib ma tidhirx fuq kwalunkwe websajt mhux 
relatata, il-possibilità li ssir disponibbli informazzjoni relatata mal-mediċini għandha tiġi 
limitata għall-websajts iddedikati għal dan li huma rreġistrati u mmexxija minn kumpaniji 
farmaċewtiċi skont l-Artikolu 100h, il-paragrafu 1, is-subpararafu 1.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 h – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Websajts tal-internet irreġistrati skont il- Websajts tal-internet irreġistrati skont il-
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paragrafu 1 ma għandhomx jippermettu l-
identifikazzjoni ta’ membri tal-pubbliku 
inġenerali li għandhom aċċess għal dawn 
il-websajts jew li fihom jidher xi materjal
mhux mixtieq li jixxerred b’mod attiv lill-
pubbliku inġenerali jew lil membri tal-
pubbliku. Dawn il-websajts ma għandux 
ikolhom il-web-TV.

paragrafu 1 ma għandhomx jippermettu l-
identifikazzjoni ta’ membri tal-pubbliku 
inġenerali li għandhom aċċess għal dawn 
il-websajts minħajr il-permess espliċitu 
tagħhom minn qabel, jew li fihom jidher 
xi kontenut mhux mixtieq li jixxerred lill-
pubbliku inġenerali jew lil membri tal-
pubbliku. Il-websajts tal-internet jistgħu 
jipprovdu kontenut bil-vidjo jekk dan ikun 
utli għall-użu sikur u effettiv tal-
mediċina.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(i) Skont id-disinn tal-websajt, jista’ jkun il-każ li l-pazjenti li jidħlu fiha jixtiequ 
jirreġistraw/jidentifikaw lilhom infushom sabiex jaċċessaw l-informazzjoni li tkun ġiet 
imfittxija qabel jew biex jaċċessaw l-informazzjoni iktar malajr; madankollu, dan jista’ jsir 
biss bil-permess espliċitu tagħhom minn qabel. (ii) Għal ċerti prodotti mediċinali (eż. 
inalaturi) materjali u għodda oħra, bħal filmat qasir ikun utli għall-wiri tal-użu korrett ta’ 
prodott mediċinali.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 k a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100 ka

Konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti dwar 
kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva u l-applikazzjoni 
tagħha mill-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinstema’ l-opinjoni tal-pazjenti dwar kwistjonijiet marbuta mal-implimentazzjoni u l-
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applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti.

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 k b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100kb
L-eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħat biex jiġu adottati atti 
ddelegati msemmijin fl-Artikoli 100d (4) u 
100f (2) għandhom jiġu kkonferiti lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' 5 snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
fir-rigward tas-setgħat iddelegati mhux 
aktar tard minn 6 xhur qabel tmiem il-
perjodu ta’ 5 snin. Id-delegazzjoni tas-
setgħat għandha tiġġedded 
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill jirrevokawha skont l-Artikolu 
100kc.

2. Malli tkun adottat att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinforma b'dan 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-
istess ħin. 

3. Is-setgħat biex jiġu adottati l-atti 
delegati huma kkonferiti lill-Kummissjoni 
soġġetti għall-kondizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 100kc u 100kd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dispożizzjonijiet 
dettaljati dwar id-delega tas-setgħat għandhom jiġu stabbiliti fid-Direttiva.



PR\807498MT.doc 25/29 PE439.410v01-00

MT

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 k c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100kc
Revoka tad-delega

1. Id-delegazzjoni tas-setgħat imsemmijin 
fl-Artikoli 100d(4) u 100f(2) jistgħu jiġu 
rrevokati fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna sabiex tiddeċiedi jekk tirrevokax 
id-delegazzjoni ta' setgħat għandha 
tagħmel ħilitha sabiex tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni fi 
żmien raġonevoli qabel ma tittieħed id-
deċiżjoni finali, filwaqt li tindika s-setgħat 
iddelegati li jistgħu jkunu suġġetti għar-
revoka u r-raġunijiet possibbli għar-
revoka.
3. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha tieħu effett 
immedjatament jew f'data aktar tard 
speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa 
l-validità tal-atti ddelegati li jkunu diġà 
fis-seħħ. Għandha tiġi ppubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dispożizzjonijiet 
dettaljati dwar id-delega tas-setgħat għandhom jiġu stabbiliti fid-Direttiva.
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Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 k d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100kd
Oġġezzjonijiet għal atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att iddelegat fi 
żmien tliet xhur mid-data ta' notifika.
Fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill dan il-perijodu jista’ jiġi 
estiż b’xahar.

2. Jekk, meta jiskadi dan il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att iddelegat, 
dan għandu jiġi ppubblikat fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih.

3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att iddelegat, 
dan ma għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li toġġezzjona għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għaliex qed 
toġġezzjona għall-att iddelegat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dispożizzjonijiet 
dettaljati dwar id-delega tas-setgħat għandhom jiġu stabbiliti fid-Direttiva.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur jilqa' favorevolment il-proposta mill-Kummissjoni dwar l-informazzjoni lill-
pazjenti dwar mediċini suġġetti biss għar-riċetta medika (COM(2008)0662-0663). Il-
Parlament u l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti ilhom ħafna żmien jitolbu proposta bħal din, 
sabiex il-pazjenti jkunu jistgħu jiġu infurmati aħjar dwar il-mediċini li jingħatawlhom b'riċetta 
u li qegħdin jieħdu. 
Aktar aċċess għal informazzjoni ta' kwalità se jikkontribwixxi biex jinkisbu riżultati aħjar 
f'termini ta' saħħa għall-pazjenti billi huwa iktar probabbli li pazjenti infurmati aħjar ikomplu 
t-trattamenti meħtieġa u jifhmu aħjar id-deċiżjonijiet relatati mat-trattament tagħhom; 
għalhekk il-proposta, jekk ifformulata u implimentata kif xieraq, se toħloq valur miżjud. 
Għaldaqstant l-objettiv tal-proposta jista' biss jikkostitwixxi l-armonizzazzjoni tal-
leġiżlazzjoni Ewropea iżda wkoll it-titjib tas-saħħa permezz ta' għarfien aħjar dwar is-saħħa. 
L-industrija farmaċewtika għandha rwol importanti x'tiżvolġi f'dak li hu promozzjoni tal-
għarfien dwar is-saħħa u saħħa tajba, iżda r-rwol tagħha għandu jkun definit b'mod ċar u l-
involviment tagħha rigorożament regolamentat, sabiex jiġi evitat konsum eċċessiv ta' 
farmaċewtiċi minħabba interessi kummerċjali.  
Jeżistu ħafna problemi kemm fil-qafas ġuridiku attwali kif ukoll fis-sitwazzjoni fl-Ewropa 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-aċċess għal informazzjoni min-naħa tal-pazjenti għal mediċini 
suġġetti biss għal riċetta medika. Id-differenzi fl-interpretazzjonijiet tad-Direttiva mill-Istati 
Membri lill-pazjenti f'postijiet differenti tal-Ewropa jagħtuhom aċċess differenti għal 
informazzjoni ta' kwalità għolja dwar il-farmaċewtiċi. F'xi Stati Membri, il-pazjenti saħansitra 
ma għandhomx aċċess faċli għall-iktar informazzjoni bażika dwar il-farmaċewtiċi li 
jingħatawlhom b'riċetta. Dan mhuwiex aċċettabbli u joħloq diskrepanzi fi ħdan l-Unjoni 
f'termini ta' saħħa.
Ir-regolament attwali mhuwiex adegwat għall-iżvilupp tekniku u għall-possibilitajiet u l-isfidi 
li ġab miegħu l-Internet. Il-pazjenti fl-Ewropa diġà għandhom, fi ftit sekondi, aċċess infinit 
għal informazzjoni inkontrollata u spiss inkorretta dwar farmaċewtiċi suġġetti biss għal riċetta 
medika. L-aċċess għal informazzjoni kontrollata u sikura dwar il-farmaċewtiċi fuq l-Internet 
madankollu huwa limitat għall-maġġoranza tal-pazjenti. Dan jirrappreżenta problema l-aktar 
għal dawk li għandhom bżonn informazzjoni fil-lingwa tagħhom stess.
L-interpretazzjoni attwali u differenti mill-qrati fl-Ewropa kollha tad-Direttiva turi li jeżisti 
ċertu nuqqas ta' ċarezza ġuridika li toħloq inċertezza dwar il-mod li bih id-Direttiva għandha 
tkun implimentata u għal min tapplika. Dan jidher ukoll mill-modi differenti li bihom Stati 
Membri differenti implimentaw id-Direttiva. Għaldaqstant huwa essenzjali li tinħoloq aktar 
ċarezza fid-dispożizzjonijiet.
Għalhekk, jeħtieġ li d-dispożizzjonijiet relatati mal-informazzjoni dwar il-farmaċewtiċi 
preskritti jiġu aġġornati u li regoli ġodda jidħlu fis-seħħ malajr. 

Ir-Rapporteur, madankollu, jesprimi ħafna tħassib dwar il-proposta tal-Kummissjoni. Din in-
nota spjegattiva tenfasizza l-aktar tibdiliet importanti mressqa fl-abbozzi tar-rapporti.

 Il-proposta tal-Kummissjoni tiffoka fuq id-dritt tal-kumpaniji farmaċewtiċi li jxerrdu 
informazzjoni aktar milli d-dritt tal-pazjenti li jkollhom aċċess għal informazzjoni ta' 
kwalità. Għaldaqstant ir-Rapporteur jipproponi li l-attenzjoni tal-proposta tinbidel u li 
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l-kumpaniji farmaċewtiċi jiġu inkarigati li jipprovdu ċerta informazzjoni lill-pazjenti u 
għalhekk, id-"dritt tal-pazjenti li jkunu jafu" jitqiegħed fil-qalba tal-leġiżlazzjoni. Il-
possibilità li l-informazzjoni ssir disponibbli għall-pazjenti ma għandhiex tintuża bħala 
opportunità ta' reklamar għall-kumpaniji farmaċewtiċi; l-informazzjoni għandha 
tassew taqdi l-interessi tal-pazjenti. Ir-Rapporteur jixtieq jobbliga lill-industrija 
farmaċewtika biex ċerta informazzjoni fundamentali dwar farmaċewtiċi suġġetti biss 
għal riċetta medika ssir disponibbli u aċċessibbli faċilment għall-pazjenti Ewropej, 
pereżempju s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljetti tal-pakketti.

 Id-disponibilità tal-informazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-"prinċipju ta' 
attrazzjoni", jiġifieri li l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għal dawk il-pazjenti 
li huma stess qegħdin ifittxuha. Għaldaqstant il-kanali li bihom l-informazzjoni ssir 
disponibbli għandha tkun magħżula bir-reqqa. Filwaqt li r-rwol tal-Internet qed 
jiżdied, il-penetrazzjoni u l-aċċess tal-Internet ivarjaw konsiderevolment minn Stat 
Membru għall-ieħor, biex ma nsemmux id-differenzi fl-għarfien tal-użu tal-Internet. 
Għal dik ir-raġuni l-informazzjoni għandha ssir disponibbli wkoll permezz ta' kanali 
aktar "tradizzjonali", eż. bil-korrispondenza. 

 Għaldaqstant, għal dak li għandu x'jaqsam mal-mezzi ta' komunikazzjoni stampati 
bħala kanal ta' informazzjoni, ir-Rapporteur għandu xi riservi. L-informazzjoni fuq 
gazzetti jew rivisti hija disponibbli għal kulħadd u mhux biss għal dawk li qegħdin 
ifittxu huma stess l-informazzjoni, jiġifieri l-pazjenti mhumiex protetti mill-
informazzjoni mhux mitluba. Għaldaqstant ir-Rapporteur jipproponi li titħassar il-
possibilità li l-informazzjoni ssir disponibbli mill-kumpaniji farmaċewtiċi f'gazzetti, 
rivisti jew pubblikazzjonijiet simili. 

 Ir-Rapporteur jixtieq ukoll jagħmel distinzjoni ċara bejn reklamar u informazzjoni. 
Minkejja li l-Artikolu 86 tad-Direttiva jistipula d-definizzjoni ta' reklamar u l-
Artikolu 88(1) jipprojbixxi r-reklamar ta' mediċini li huma disponibbli biss b'riċetta 
medika, għal finijiet ta' ċarezza għandu jkun enfasizzat li l-ebda materjal 
promozzjonali ta' mediċini suġġetti biss għal riċetta medika ma għandu jkun 
disponibbli.

 Bil-għan li jiġi evitat tfixkil, għandu jiġi enfasizzat li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
jkunu japplikaw għall-kumpaniji farmaċewtiċi u ma jkunux jaffettwaw, fl-ebda 
ċirkostanzi, id-dritt kemm tal-istampa kif ukoll tal-pazjenti u l-organizzazzjonijiet 
tagħhom li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom dwar ċerti mediċini u trattamenti, sakemm 
ikunu qed jaġixxu b'mod indipendenti u mhux f'isem jew fl-interess tal-kumpaniji 
farmaċewtiċi, jew fuq istruzzjonijiet mogħtija minnhom. Dan huwa regolament dwar 
l-industrija, u mhux regolament usa' li jaffettwa l-libertà tal-kelma jew il-libertà tal-
istampa, eċċ. 

 Bil-għan li leħen il-pazjenti jinstema', l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti għandhom 
ikunu involuti b'mod attiv fl-implimentazzjoni tad-Direttiva u tar-Regolament. Ir-
Rapporteur jilqa' favorevolment l-idea li jiġu abbozzati linji gwida u kodiċi tal-
kondotta dwar l-informazzjoni li ssir disponibbli għall-pazjenti, u jrid li l-
Kummissjoni tikkoopera mal-organizzazzjonijiet tal-pazjenti meta dawn il-linji gwida 
u dan il-kodiċi tal-kondotta jkunu abbozzati.

 Hemm bżonn li tiġi enfasizzata r-relazzjoni importanti bejn it-tabib u l-pazjent. L-
aktar sors importanti ta' informazzjoni dwar mediċini suġġetti biss għal riċetta medika 
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huwa u għandu jibqa' t-tabib li jippreskrivihom. Din ir-relazzjoni għandha valur 
fundamentali u tista' biss tiġi supplimentata minn mezzi ta' informazzjoni oħra.

 Fir-rigward tal-firxa ta' informazzjoni, ir-Rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-
verżjoni aċċessibbli pubblikament tar-rapport ta' valutazzjoni hija pubblika. 
Madankollu hu tal-fehma li t-testijiet farmaċewtiċi u prekliniċi kif ukoll il-provi kliniċi 
tal-mediċini partikolari jistgħu wkoll isiru disponibbli. Minħabba s-sensittività 
kummerċjali ta' informazzjoni bħal din, il-kumpaniji farmaċewtiċi ma jistgħux jiġu 
inkarigati li jippubblikaw din l-informazzjoni, iżda, billi din l-informazzjoni tista' tkun 
ta' valur għall-pazjenti u għall-organizzazzjonijiet tagħhom, id-disponibilità tal-
informazzjoni ma għandhiex tkun projbita. 

Bil-għan li l-proposti jitqiegħdu fil-kuntest, ir-Rapporteur jenfasizza li l-informazzjoni lill-
pazjenti dwar mediċini suġġetti biss għal riċetta medika għandha tifforma parti minn 
"strateġija ta' informazzjoni lill-pazjenti" usa' u minn strateġija usa' ta' għarfien dwar is-saħħa. 
Il-pazjenti u kull min hu interessat għandu jkun jista' jsib informazzjoni preċiża u imparzjali 
dwar stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa, il-prevenzjoni tal-mard u mard ieħor speċifiku, u varji 
għażliet ta' trattament. Madankollu dan imur lil hinn mill-ambitu ta' applikazzjoni tal-proposta 
u tar-rapport attwali. Iżda r-Rapporteur jistenna li fil-futur qarib il-Kummissjoni tippreżenta 
proposta ġdida bħala parti minn "strateġija ta' informazzjoni lill-pazjenti" usa' u biex din tiġi 
supplimentata.


