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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 regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda, fir-
rigward tal-informazzjoni għall-pubbliku ġenerali dwar prodotti mediċinali għall-użu 
tal-bniedem suġġetti għar-riċetta medika, ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(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)0662),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-517/2008),

– 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), l-Artikolu 114 u l-Artikolu 168(4)(ċ) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-UE,

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

– 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 kif ukoll tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2010),

1. Japprova l-proposta fl-ewwel qari kif stabbilita hawn taħt;

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

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali. 
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Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-introduzzjoni ta' Titolu VIIIa ġdid 
fid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tindirizza dak it-tħassib ġej minn 
dispożizzjonijiet varji maħsuba biex 
jiżguraw id-diponibbiltà ta' informazzjoni 
ta' kwalità tajba, oġġettiva, affidabbli u 
mhux promozzjonali dwar prodotti 
mediċinali għall-użu tal-bniedem suġġetti 
għal riċetta.

(2) L-introduzzjoni ta' Titolu VIIIa ġdid 
fid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
tindirizza dak it-tħassib ġej minn 
dispożizzjonijiet varji maħsuba biex 
jiżguraw id-disponibbiltà ta' informazzjoni 
ta' kwalità tajba, oġġettiva, affidabbli u 
mhux promozzjonali dwar prodotti 
mediċinali għall-użu tal-bniedem suġġetti 
għal riċetta u biex titqiegħed enfasi fuq id-
drittijiet u l-interessi tal-pazjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva li temenda għandha tikkonċentra fuq il-pazjenti u l-interessi tagħhom u dan 
għandu jkun rifless ukoll fir-Regolament li jemenda. Id-dispożizzjonijiet il-ġodda tad-
Direttiva li temenda għandhom jenfasizzaw id-dritt tal-pazjenti għall-informazzjoni minflok 
id-dritt tal-kumpaniji farmaċewtiċi li jxerrdu l-informazzjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 20 b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Aġenzija għandha mnejn toġġezzjona 
għall-informazzjoni mressqa jew partijiet 
minnha fuq raġunijiet li għandhom 
x'jaqsmu man-nuqqas ta' konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa tad-
Direttiva 2001/83/KE fi żmien 60 jum
wara li tasal in-notifika. Jekk l-Aġenzija 

(3) L-Aġenzija għandha mnejn toġġezzjona 
għall-informazzjoni mressqa jew partijiet 
minnha fuq raġunijiet li għandhom 
x'jaqsmu man-nuqqas ta' konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa tad-
Direttiva 2001/83/KE fi żmien 20 jum
wara li tasal in-notifika. Jekk l-Aġenzija 
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ma toġġezzjonax fi żmien 60 jum, l-
informazzjoni sejra titqies bħala aċċettata u 
tista' tiġi ppubblikata.

ma toġġezzjonax fi żmien 20 jum, l-
informazzjoni sejra titqies bħala aċċettata u 
tista' tiġi ppubblikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' 60 jum huwa twil wisq u jista' jkun askaptu tal-pazjenti partikolarment fejn 
jidħlu t-twissijiet tal-prodotti. Bil-għan li tiġi garantita aktar effiċjenza fil-proċess, għandha 
tiġi stabbilita għalhekk skadenza aktar raġonevoli għall-Aġenzija biex toġġezzjona għall-
informazzjoni.
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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' 
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kwalità. Għaldaqstant ir-Rapporteur jipproponi li l-attenzjoni tal-proposta tinbidel u li 
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.


