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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-prodotti medicinali jikkontribwixxu b'mod konsiderevoli għas-saħħa taċ-ċittadini tal-UE. 
Madankollu jista' jkollhom ukoll effetti ħżiena li huma l-kawża ta' madwar 5% tar-rikoveri 
kollha fi sptar skont il-Kummissjoni Ewropea (iżda n-nuqqas ta' informazzjoni ma tħallix li 
jkollna stimi preċiżi). Il-każ rofecoxib (Vioxx), antinfjammatorju li ġie rtirat mis-suq fl-2004 
minħabba riskji kardjovaskulari dejjem akbar (l-istimi jammontaw għal aktar minn 30 000 każ 
ta' puplesija fl-Istati Uniti, uħud minnhom b'konsegwenzi fatali) ippermetta li jiżdied l-
għarfien dwar il-ħtieġa li tissaħħaħ il-farmakoviġilanza.

Il-farmakoviġilanza hija l-proċess u x-xjenza tal-monitoraġġ tas-sikurezza tal-mediċini inklużi 
l-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta dwar is-sikurezza tal-mediċini, il-valutazzjoni ta' din id-dejta biex 
jiġi mistħarreġ jekk teżistix problema ta' sikurezza, l-azzjonijiet biex jindirizzaw il-problema 
eventwali ta' sikurezza inkluża l-informazzjoni f'dan ir-rigward u l-valutazzjoni tal-proċedura 
segwita u r-riżultati miksuba.

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-mediċini awtorizzati fuq livell ċentrali, il-proċedura tal-
farmakoviġilanza hija stabbilita bir-Regolament 726/2004. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-
mediċini awtorizzati fuq livell nazzjonali, il-proċedura tal-farmakoviġilanza hija stabbilita bir-
Regolament 2001/83. Din l-opinjoni tirrigwarda l-emendi għar-Regolament 726/2004.

Il-Kummissjoni tixtieq ittejjeb is-sistema ta' farmakoviġilanza attwali billi tiċċara r-rwoli tal-
atturi varji involuti, tissemplifika l-proċeduri, iżżid t-trasparenza u l-komunikazzjoni, ittejjeb 
il-ġbir tad-dejta u l-proċeduri ta' valutazzjoni, iżżid l-involviment tal-partijiet interessati u 
tistabbilixxi l-aħjar prassi.

Ir-Rapporteur għal opinjoni, anki jekk jilqa' favorevolment il-proposta, iqis li hemm lok għal 
aktar titjib, partikolarment fir-rigward ta' kwistjonijiet marbuta mal-ħarsien tal-konsumaturi, 
it-trasparenza u l-protezzjoni tad-dejta. Għaldaqstant jipproponi xi emendi bbażati fuq dawn 
il-kriterji:

 L-ipproċessar tad-dejta personali ta' min jagħmel użu ta' prodotti mediċinali, li jsir fuq 
bosta livelli tal-proċess tal-farmakoviġilanza, għandu jsir skont il-prinċipji ta' 
protezzjoni tad-dejta stabbiliti mid-Direttiva 95/46/KE.

 Is-sommarju propost tal-informazzjoni essenzjali dwar l-użu sikur u effikaċi tal-
mediċini għandu jkun rifjutat billi l-kunċett ta' "informazzjoni essenzjali" huwa 
qarrieqi u jista' jinftiehem ħażin. 

 Ir-rapporti mill-pazjenti jistgħu jagħtu kontribut ġdid biex jiġu mifhuma r-reazzjonijiet 
ħżiena għall-mediċini (ADR), kif ġara fil-każ tal-paroxetine (Deroxat/Seroxat), 
antidepressiv li rriżulta, bis-saħħa tar-rapporti mill-pazjenti, li jżid ir-riskju ta' 
suwiċidji u jikkawża sindromu ta' astinenza ("ras elettrika") fil-każ li l-pazjent ikun 
irid iwaqqaf il-kura. 

 Il-konsumaturi għandhom jirrappurtaw direttament lill-awtoritajiet nazzjonali. Sistemi 
deċentralizzati ta' rappurtar li bihom il-komunikazzjoni tar-reazzjonijiet ħżiena kollha 
għall-mediċini (irrapportati mill-pazjenti, mill-professjonisti fil-qasam tas-saħħa jew 
minn kumpaniji farmaċewtiċi) lid-database Ewropea hija koordinata fuq livell 
nazzjonali, iżidu s-sikurezza ta' dik li hi l-protezzjoni tad-dejta u l-garanziji ta' kwalità 
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tad-dejta li jiġu reġistrati fuq livell Ewropew. Il-qrubija tippermetti wkoll lill-
awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa biex:
- jeżaminaw ir-rapporti biex tiżdied l-informazzjoni valida li biha japplikaw l-

għarfien espert partikolari tagħhom, 
- ikollhom viżjoni ċara tal-effetti ħżiena li jseħħu fit-territorju tagħhom, 
- u jagħmlu din l-informazzjoni aċċessibbli għall-popolazzjoni tal-pajjiż fil-lingwa 

tiegħu stess (kif diġà jsir fir-Renju Unit u fil-Pajjiżi l-Baxxi). 
 Il-konsumaturi u l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa għandu jkollhom ukoll aċċess 

sħiħ għad-database ċentrali Ewropea Eudravigilance biex jiġi evitat li jerġgħu jseħħu 
reazzjonijiet ħżiena għall-mediċini li jistgħu jiġu evitati billi l-informazzjoni validata 
ssir faċilment disponibbli. Dan huwa mod effikaċi biex jingħelbu l-inugwaljanzi bejn 
l-Istati Membri fir-rigward tal-informazzjoni dwar ir-reazzjonijiet ħżiena għall-
mediċini. Dan l-aċċess tal-pubbliku għal Eudravigilance huwa meħtieġ biex jerġa' jġib 
il-fiduċja taċ-ċittadini fil-kapaċità tal-awtoritajiet tas-saħħa biex iħarsu s-saħħa 
pubblika.

 L-użu ta' format web għar-rapporti għandu jkun supplimentat minn mezzi oħra ngħidu 
aħna l-posta, il-faks u t-telefon kif isir fl-Istati Uniti u fir-Renju Unit sabiex ma 
jitħallewx barra dawk li ma għandhomx aċċess jew ma jistgħux jużaw l-Internet u biex 
jitjieb ir-rappurtar mill-pazjenti. 

 Ir-rapporti ta' valutazzjoni kollha li jikkonċernaw il-mediċina fil-qafas tas-sistemi tal-
farmakoviġilanza nazzjonali u Ewropej għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku. 
Meta jintlaqat interess pubbliku ta' importanza kbira, bħal fil-każ dwar id-dejta relatata 
mal-farmakoviġilanza, għandha dejjem tiġi garantita trasparenza totali.

 Il-finanzjament tas-sistemi tal-farmakoviġilanza għandu jkompli jkun pubbliku bħala 
rikonoxximent tar-responsabbiltà tal-awtoritajiet pubbliċi fir-rigward tal-ħarsien tal-
popolazzjonijiet u bil-għan li tkun garantita l-indipendenza tagħhom.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiżgura d-disponnibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell Komunitarju, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza. Il-kumitat għandu jkun 

(7) Sabiex tiżgura d-disponibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell Komunitarju, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-riskji/benefiċċji tal-
Farmakoviġilanza. Il-kumitat għandu jkun 
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magħmul minn esperti xjentifiċi 
indipendenti b'kompetenza fis-sikurezza 
tal-mediċini inklużi l-lokalizzazzjoni, l-
evalwazzjoni, il-minimizzazzjoni u l-
komunikazzjoni tar-riskju, u d-disinn tal-
istudji ta' wara l-awtorizzazzjoni u l-
ivverifikar tal-farmakoviġilanza.

magħmul minn esperti xjentifiċi 
indipendenti b'kompetenza fis-sikurezza 
tal-mediċini inklużi l-lokalizzazzjoni, l-
evalwazzjoni, il-minimizzazzjoni u l-
komunikazzjoni tar-riskju, u d-disinn tal-
istudji ta' wara l-awtorizzazzjoni u l-
ivverifikar tal-farmakoviġilanza.

Ġustifikazzjoni

L-isem "Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza" huwa 
restrittiv wisq u jinjora l-bżonn ta' analiżi tar-riskji meta mqabbla mal-benefiċċji ta' prodotti 
mediċinali, u minflok jikkonċentra fuq l-analiżi tar-riskju biss. Wara kollox, il-mandat tal-
kumitat jinkludi "kull mistoqsija marbuta mal-farmakoviġilanza" (proposta għal regolament, 
Artikolu 1(12)).

Din l-emenda għandha tkun applikata fit-test kollu tal-proposta għal regolament.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 1
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Sabiex jitwettqu l-ħidmiet ta' 
farmakoviġilanza tiegħu, se jkun megħjun 
mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa)."

"Sabiex jitwettqu l-ħidmiet ta' 
farmakoviġilanza tiegħu, se jkun megħjun 
mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-riskji/benefiċċji tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa)."

Ġustifikazzjoni

L-isem "Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju tal-Farmakoviġilanza" huwa 
restrittiv wisq u jinjora l-bżonn ta' analiżi tar-riskju meta mqabbel mal-benefiċċju ta' prodotti 
mediċinali, u minflok jikkonċentra fuq l-analiżi tar-riskju biss. Wara kollox, il-mandat tal-
kumitat jinkludi "kull mistoqsija marbuta mal-farmakoviġilanza" (proposta għal Regolament, 
Artikolu 1(12)).

Din l-emenda għandha tkun applikata fit-test kollu tal-propost għal Regolament.
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Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-database tal-Eudraviġilanza għandu 
jkun aċċessibbli b'mod sħiħ lill-awtoritajiet
kompetenti tal-Istati Membri u lill-
Aġenzija u l-Kummissjoni. Għandu jkun
aċċessibbli wkoll għad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq sal-
punt neċessarju għalihom biex 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom tal-
farmakoviġilanza. 

2. Id-database ta' Eudravigilance għandha 
tkun aċċessibbli b'mod sħiħ għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
għall-Aġenzija u l-Kummissjoni. Għandha 
tkun aċċessibbli wkoll għad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, 
għall-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa u għall-pubbliku, u għandha tiġi 
garantita l-protezzjoni tad-dejta personali.

L-Aġenzija għandha tiżgura li 
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku għandu jkollhom il-livelli xierqa 
ta' aċċess għad-database tal-
Eudraviġilanza bil-garanzija li d-dejta 
personali tiġi protetta.
Id-dejta miżmuma fuq id-database tal-
Eudraviġilanza għandha ssir aċċessibbli 
pubblikament f'format aggregat flimkien 
ma' spjegazzjoni ta' kif għandha tiġi 
interpretata d-dejta.

Id-dejta miżmuma fuq id-database ta'
Eudravigilance għandha ssir aċċessibbli 
pubblikament f'format aggregat flimkien 
ma' spjegazzjoni ta' kif għandha tiġi 
interpretata d-dejta.

Ġustifikazzjoni
Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex tiggarantixxi li 
dawk kollha interessati jkunu infurmati b'mod sħiħ, partikolarment biex terġa' tinġieb il-
fiduċja tal-pazjenti u taċ-ċittadini fl-affidabbiltà tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-rapporti individwali dwar reazzjonijiet 
ħżiena miżmuma fuq id-database tal-

3. Ir-rapporti individwali dwar reazzjonijiet 
ħżiena miżmuma fuq id-database ta' 



AD\806087MT.doc 7/14 PE431.040v01-00

MT

Eudraviġilanza jistgħu jintalbu mill-
pubbliku. Dawk ir-rapporti għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija jew awtorità 
kompetenti minn fejn jintalbu fi żmien 
90 jum, sakemm l-iżvelar ma 
jikkompromettix l-anonimità tas-suġġetti 
fir-rapporti.

Eudravigilance jistgħu jintalbu mill-
pubbliku. Dawk ir-rapporti għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija jew awtorità 
kompetenti minn fejn jintalbu fi żmien 90 
jum, u għandha tiġi garantita l-
protezzjoni tad-dejta personali.

Ġustifikazzjoni
Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex tiggarantixxi li 
dawk kollha interessati jkunu infurmati b'mod sħiħ, partikolarment biex terġa' tinġieb il-
fiduċja tal-pazjenti u taċ-ċittadini fl-affidabbiltà tal-awtoritajiet tas-saħħa. Għandhom ikun 
rispettati r-regolamenti fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, f'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa forom 
standard strutturati fuq l-Internet għar-
rappurtar ta' reazzjonijiet ħżiena suspettati 
mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti.

L-Aġenzija, f'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa forom 
standard strutturati fuq l-Internet għar-
rappurtar ta' reazzjonijiet ħżiena suspettati 
mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti. Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
għandhom l-għażla li jissottomettu 
dikjarazzjonijiet online bil-lingwa 
tagħhom.

L-Aġenzija għandha tagħmel disponibbli 
għall-pubbliku wkoll mezzi oħra għall-
pazjenti biex jirrappurtaw effetti mhux 
mixtieqa, bħal numru tat-telefon jew 
indirizz tal-posta elettronika speċjali.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) sinteżi ta' kull laqgħa tal-kumitati 
msemmija fil-punti (a) u (aa) tal-
Artikolu 56(1) ta' dan ir-Regolament u l-
grupp ta' koordinazzjoni fir-rigward ta' 
attivitjaiet ta' farmakoviġilanza;

(2) minuti dettaljati ta' kull laqgħa tal-
kumitati msemmija fil-punti (a) u (aa) tal-
Artikolu 56(1) ta' dan ir-Regolament u l-
grupp ta' koordinazzjoni fir-rigward ta' 
attivitjaiet ta' farmakoviġilanza;

Ġustifikazzjoni
Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex tiggarantixxi li 
dawk kollha interessati jkunu infurmati b'mod sħiħ, partikolarment biex terġa' tinġieb il-
fiduċja tal-pazjenti u taċ-ċittadini fl-affidabbiltà tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 26 — punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) sistemi ta' immaniġġjar tar-riskju għal 
prodotti mediċinali awtorizzati skont dan 
ir-Regolament;

(3) sinteżi ta' sistemi ta' mmaniġġjar tar-
riskju għal prodotti mediċinali awtorizzati 
skont dan ir-Regolament;

Ġustifikazzjoni
Informazzjoni fuq portali tal-internet dwar is-sikurezza nazzjonali għandha tiġi ppreżentata 
b'mod faċli u li jinftiehem. Dokumenti tekniċi għandhom jiġu ppreżentati f'format ta' 
sommarju u f'verżjoni li tinftiehem mill-pubbliku. Il-fuljett tal-pakkett (PL) u s-Sommarju tal-
Karatteristiċi Addizzjonali tal-Prodott għandhom ukoll jiġu ppubblikati f'portali tal-internet 
dwar is-sikurezza nazzjonali għax fihom informazzjoni bażika dwar l-użu ta' mediċini li hija 
importanti għall-użu sikur tagħhom.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 26 – punt 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) l-aktar verżjoni elettronika aġġornata 
fil-fuljett mal-pakkett u s-sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott għall-prodotti 
mediċinali ġodda u eżistenti kollha;

Ġustifikazzjoni
Informazzjoni fuq portali tal-internet dwar is-sikurezza nazzjonali għandha tiġi ppreżentata 
b'mod faċli u li jinftiehem. Dokumenti tekniċi għandhom jiġu ppreżentati f'format ta' 
sommarju u f'verżjoni li tinftiehem mill-pubbliku. Il-fuljett tal-pakkett (PL) u s-Sommarju tal-
Karatteristiċi Addizzjonali tal-Prodott għandhom ukoll jiġu ppubblikati f'portali tal-internet 
dwar is-sikurezza nazzjonali għax fihom informazzjoni bażika dwar l-użu ta' mediċini li hija 
importanti għall-użu sikur tagħhom.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 26 – punt 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) deskrizzjoni fil-qosor tal-bidliet fid-
dokument magħmula fl-informazzjoni tal-
prodott.

L-informazzjoni kollha tal-portali tal-
internet dwar is-sigurtà tal-mediċini, 
inkluża l-informazzjoni kollha stipulata 
fil-punti 1 sa 4b ta' dan l-Artikolu, 
għandha tiġi ppreżentata b'mod li 
jinftiehem għall-pubbliku ġenerali.

Ġustifikazzjoni
Informazzjoni fuq portali tal-internet dwar is-sikurezza nazzjonali għandha tiġi ppreżentata 
b'mod faċli u li jinftiehem. Filwaqt li din il-leġiżlazzjoni tagħti informazzjoni dettaljata ħafna 
li għandha tiġi ppubblikata fuq il-portali tal-internet Ewropej, ma tinkludix referenza għal 
informazzjoni ewlenija biex jiġi garantit l-użu sikur tal-mediċini: din hija r-raġuni għaliex il-
fuljett ta' tagħrif, is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott jew ir-Rapporti Pubbliċi Ewropej 
ta' Valutazzjoni għandhom isiru faċilment aċċessibbli għall-pubbliku. Barra minn hekk, 
deskrizzjoni fil-qosor tal-bidliet tħalli lill-pazjenti u lill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa jaraw li maż-żmien l-aġġornamenti tal-informazzjoni dwar il-prodott isiru. 
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Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 26 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel id-disinn u t-tnedija ta' dan il-
portal, l-Aġenzija għandha tikkonsulta l-
partijiet interessati kkonċernati (inklużi 
gruppi ta' pazjenti, professjonisti tal-kura 
tas-saħħa u rappreżentanti tal-industrija) 
biex tieħu l-opinjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Qabel it-tnedija ta' dan is-sit, jidher importanti li l-partijiet interessati involuti fl-
informazzjoni pprovduta fuq il-portal tal-Aġenzija, jiġu kkonsultati.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi żmien 30 jum minn meta jirċievi r-
rapport mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza, il-Kumitat Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem għandu jikkunsidra r-rapport u
jadotta opinjoni dwar iż-żamma, il-
varjazzjoni, is-suspensjoni jew ir-revoka 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
ikkonċernata. 

4. Fi żmien 30 jum minn meta jirċievi r-
rakkomandazzjoni mill-Kumitat 
Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji 
tal-Farmakoviġilanza, il-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem għandu jadotta opinjoni dwar iż-
żamma, il-varjazzjoni, is-suspensjoni jew 
ir-revoka tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq ikkonċernata. 

Is-CHMP għandu jadotta opinjoni li tkun 
differenti mir-rakkomandazzjoni tal-
Kumitat dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji 
tal-Farmakoviġilanza, f'każ biss jekk 
jeżistu raġunijiet xjentifiċi u marbuta 
mas-saħħa pubblika b'saħħithom. Is-
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CHMP għandu jispjega dawn ir-
raġunijiet f'ġustifikazzjoni li tkun annessa 
mal-opinjoni tiegħu. Dak l-anness 
għandu wkoll ikun disponibbli għall-
pubbliku.

Ġustifikazzjoni
F'konformità mal-istruttura l-ġdida tal-Aġenzija, li strettament tissepara l-farmakoviġilanza 
mill-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-opinjonijiet u d-deċiżjonijiet 
msemmija fil-paragrafi 3 sa 5 ta' dan l-
Artikolu għandhom jiġu ppubblikati 
permezz tal-web-portal Ewropew dwar is-
sikurezza tal-mediċini msemmi fl-
Artikolu 26.

6. Ir-rapporti ta' valutazzjoni, l-
opinjonijiet u d-deċiżjonijiet msemmija fil-
paragrafi 3 sa 5 ta' dan l-Artikolu 
għandhom jiġu ppubblikati permezz tal-
web-portal Ewropew dwar is-sikurezza tal-
mediċini msemmi fl-Artikolu 26.

Ġustifikazzjoni
F'konformità mal-istruttura l-ġdida tal-Aġenzija, li strettament tissepara l-farmakoviġilanza 
mill-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 - punt a
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 67 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Id-dħul tal-Aġenzija għandu jikkonsisti 
minn kontribut mill-Komunità u l-ħlasijiet 
mħallsa mill-impriżi biex jiksbu u jżommu 
l-awtorizzazzjonijiet Komunitarji għat-
tqegħid fis-suq u għal servizzi oħra 
pprovduti mill-Aġenzija u l-grupp ta' 

"Id-dħul tal-Aġenzija għandu jikkonsisti 
minn kontribut mill-Komunità u l-ħlasijiet
mħallsa mill-impriżi biex jiksbu u jżommu 
l-awtorizzazzjonijiet Komunitarji għat-
tqegħid fis-suq u għal servizzi oħra 
pprovduti mill-Aġenzija u l-grupp ta' 
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koordinazzjoni fir-rigward tat-twettiq tal-
kompiti fi qbil mal-Artikoli 107c, 107e, 
107g, 107l u 107r tad-
Direttiva 2001/83/KE."

koordinazzjoni fir-rigward tat-twettiq tal-
kompiti fi qbil mal-Artikoli 107c, 107e, 
107g, 107l u 107r tad-
Direttiva 2001/83/KE u 28b ta' dan ir-
Regolament." L-awtorità tal-baġit, 
magħmula mill-Parlament Ewropew u 
mill-Kunsill għandha teżamina mill-ġdid, 
meta jkun meħtieġ, il-livell tal-
kontribuzzjonijiet Komunitarji skont l-
evalwazzjoni tal-bżonnijiet u
b'kunsiderazzjoni tal-livell tal-ħlasijiet."

Ġustifikazzjoni
L-aġenzija għandu jkollha kontribuzzjonijiet finanzjarji biżżejjed biex tkun tista' tiżvolġi l-
kompiti importanti tagħha.

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 - punt b
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 67 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta' komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta' 
Tmexxija sabiex jiggarantixxi l-
indipendenza tal-Aġenzija. Dan ma 
għandux jipprekludi l-ġbir tal-ħlasijiet li 
għandhom iħallsu d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għat-
twettiq ta' dawn l-attivitajiet mill-
Aġenzija." 

"4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta' komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta' 
Tmexxija u għandhom jirċievu 
finanzjamenti pubbliċi, sabiex 
jiggarantixxi l-indipendenza tal-Aġenzija.
Dan ma għandux jipprekludi l-ġbir tal-
ħlasijiet li għandhom iħallsu d-detenturi 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għat-twettiq ta' dawn l-attivitajiet mill-
Aġenzija." 

Ġustifikazzjoni
L-awtoritajiet pubbliċi huma kompetenti għall-finanzjament tal-farmakoviġilanza, billi huma 
responsabbli mis-saħħa pubblika u billi assumew il-kompitu li jagħtu l-awtorizzazzjonijiet.
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Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rekwiżit għall-inklużjoni ta' 
sommarju tal-informazzjoni essenzjali 
meħtieġa biex il-mediċina tintuża b'mod 
sikur u effettiv fis-sinteżi tal-karatteristiċi 
tal-prodott u fil-fuljett tal-pakkett previst 
fil-punt 3a tal-Artikolu 11 u fil-punt (aa) 
tal-Artikolu 59(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE kif emendata bid-
Direttiva …/…KE, li japplika għall-
prodotti mediċinali awtorizzati skont ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 permezz 
tal-Artikolu 9(4)(a) u (d), għandu japplika 
għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija qabel d-data stabbilita fi-tieni 
paragrafu tal-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament mit-tiġdid ta' dik l-
awtorizzazzjoni jew mid-data ta' skadenza 
ta' tliet snin li jibdew minn dik id-data, 
skont liema taħbat qabel.

imħassar

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda hija konsistenti mal-emenda tar-Rapporteur fil-punt 3a tal-Artikolu 11 u fil-
punt (aa) tal-Artikolu 59(1) tad-Direttiva 2001/83/KE. 
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