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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-prodotti mediċinali 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 
bid-Direttiva 2001/83. Din l-opinjoni tirrigwarda l-emendi proposti tal-Kummissjoni għad-
Direttiva 2001/83.

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:

 Ir-rapporti mill-pazjenti jistgħu jagħtu kontribut ġdid biex jiġu mifhuma r-reazzjonijiet 
mhux mixtieqa 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 mhux 
mixtieqa 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 tad-dejta li jiġu reġistrati fuq livell Ewropew. Il-qrubija tippermetti wkoll lill-
awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa li:
- jeżaminaw ir-rapporti biex tiżdied l-informazzjoni valida li biha japplikaw l-

għarfien espert partikolari tagħhom,
- ikollhom viżjoni ċara tal-effetti mhux mixtieqa li jseħħu fit-territorju tagħhom,
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- 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 mhux mixtieqa 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 
mhux mixtieqa 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:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fejn prodott mediċinali huwa 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni jew fejn jeżistu 
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tas-sikurezza u l-użu effettiv tal-
prodott mediċinali, il-prodott mediċinali 
għandu jiġi ssorveljat fis-suq b'mod 
intensiv. Il-pazjenti u l-professjonisti għall-
kura tas-saħħa għandhom ikunu mħeġġa li 

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

mħeġġa li jirrappurtaw kwalunkwe 
reazzjoni mhux mixtieqa suspettuża għal 
prodotti mediċinali bħal dawn, u għandha 
tinżamm aġġornata lista disponibbli 
pubblikament ta' prodotti mediċinali bħal 
dawn mill-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta' 
prodotti mediċinali għall-użu veterinarju u 
mill-bniedem u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'l-Aġenzija'). 

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex ikun possibbli għall-
professjonisti għall-kura tas-saħħa u 
għall-pazjenti li jidentifikaw faċilment it-
tagħrif l-aktar rilevanti dwar il-mediċini li 
jużaw, it-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodotti u l-fuljett tal-pakkett għandhom 
jinkludu taqsima qasira ta' tagħrif ewlieni 
dwar il-prodott mediċinali u tagħrif dwar 
kif jistgħu jitnaqqsu r-riskji tal-prodott 
kemm jista' jkun u kif jistgħu jinkisbu l-
aħjar benefiċċji tiegħu.

imħassar

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni, wara 
konsultazzjonijiet ma' organizzazzjonijiet 
tal-pazjent u tal-konsumatur, ma' 
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organizzazzjonijiet tat-tobba u tal-
ispiżjara, mal-Istati Membri u ma' 
partijiet interessati oħra, għandha 
tippreżenta rapport ta' valutazzjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
leġġibilità tat-taqsiriet tal-karatteristiċi 
tal-prodott u tal-fuljetti tal-pakketti kif 
ukoll dwar il-valur tagħhom għall-
pubbliku ġenerali u għall-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa. Wara li ssir analiżi 
tad-dejta msemmija hawn fuq, il-
Kummissjoni, jekk ikun xieraq, għandha 
tressaq proposti biex jittejbu t-tfassil u l-
kontenut tat-taqsiriet tal-karatteristiċi tal-
prodott u tal-fuljett tal-pakkett biex ikun 
żgurat li jkunu sors ta' tagħrif siewi għall-
pubbliku ġenerali u għall-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa.

Ġustifikazzjoni

Il-fuljetti mediċi spiss għadhom mhux ċari u ma jinftehmux faċilment mill-konsumaturi. Huwa 
d-dmir tal-Kummissjoni Ewropea li tressaq proposti meqjusa li jkunu ġew diskussi mal-
partijiet interessati rilevanti kollha.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Id-denominazzjoni 'Kumitat Konsultattiv dwar l-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza' hija restrittiva wisq u tinjora l-ħtieġa ta' analiżi tal-bilanċ bejn il-



AD\807692MT.doc 7/28 PE431.039v01-00

MT

benefiċċji u r-riskji ta' mediċina, billi tinsisti fuq l-evalwazzjoni tar-riskji bħala kwistjoni 
separata. Iżda l-mandat tal-Kumitat huwa għal 'kwistjonijiet marbuta mal-farmakoviġilanza' 
(proposta għal direttiva, Artikolu 1, punt 14). 

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Għas-simplifikazzjoni fir-rappurtar ta' 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa d-
detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq għandhom jirrappurtaw 
dawn ir-reazzjonijiet esklussivament lill-
Istati Membri, u l-Istati Membri 
għandhom jirrappurtaw dawk ir-
reazzjonijiet direttament lid-database 
Komunitarja ta' farmakoviġilanza u lin-
netwerk tal-ipproċessar tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 57(1)(d) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 (minn issa 
'l quddiem 'id-database Eudravigilance'). 
Kull bidla fid-database nazzjonali 
għandha tkun riflessa awtomatikament u 
minnufih fid-database Eudravigilance. 
Id-database Eudravigilance u d-database 
nazzjonali għandhom ikunu 
interoperabbli għalkollox.

Ġustifikazzjoni

Huwa biss ir-rappurtar indirett tar-reazzjonijiet mhux mixtieqa min-naħa tal-pazjenti, il-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u d-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jiggarantixxi dejta ta' kwalità fis-sistema Eudravigilance. 
Jippermetti li nibbenefikaw mill-kompetenza tagħhom u jirrikonoxxi r-responsabilità tagħhom 
fir-rigward tal-ħarsien tas-saħħa pubblika, kemm f'livell Ewropew kif ukoll f'livell nazzjonali.

Madankollu, huwa essenzjali li l-pazjenti jkollhom aċċess dirett għad-dejta fid-database 
Eudravigilance. Dan jiggarantixxi li tagħrif ta' kwalità tajba ta' interess pubbliku jkun 
faċilment aċċessibbli u jinxtered malajr.

Emenda 6
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Ir-rekwiżiti għar-rapporti perjodiċi ta' 
aġġornament dwar is-sikurezza għandhom 
ikunu proporzjonati mar-riskju impost 
mill-prodotti mediċinali. Ir-rappurtar 
perjodiku ta' aġġornament dwar is-
sikurezza għandu għalhekk ikun marbut 
mas-sistema tal-immaniġġjar tar-riskju 
għall-prodotti mediċinali ġodda li għadhom 
kif ġew awtorizzati u r-rendikont ta' 
rutina ma għandux ikun meħtieġ fl-użu
ġeneriku, stabbilit sew, f'kunsens infurmat, 
fl-omeopatija, jew fir-rigward ta' prodotti 
mediċinali rreġistrati ġejjin mill-pjanti 
b'użu tradizzjonali. Madankollu, fl-interess 
tas-saħħa pubblika, l-awtoritajiet 
għandhom jitolbu rapporti perjodiċi ta' 
aġġornament dwar is-sikurezza għal 
prodotti bħal dawn fejn jeħtieġ li ssir 
evalwazzjoni tar-riskju tagħhom jew li ssir 
reviżjoni tal-adegwatezza tat-tagħrif dwar 
il-prodott.

(22) Ir-rekwiżiti għar-rapporti perjodiċi ta' 
aġġornament dwar is-sikurezza għandhom 
ikunu proporzjonati mar-riskju impost 
mill-prodotti mediċinali. Ir-rappurtar 
perjodiku ta' aġġornament dwar is-
sikurezza għandu għalhekk ikun marbut 
mas-sistema tal-immaniġġjar tar-riskju 
għall-prodotti mediċinali ġodda li għadhom 
kif ġew awtorizzati u l-intervalli bejn ir-
rapporti għandhom jittawlu għall-użu
ġeneriku, stabbilit sew, f'kunsens infurmat, 
fl-omeopatija, jew fir-rigward ta' prodotti 
mediċinali rreġistrati ġejjin mill-pjanti 
b'użu tradizzjonali. Madankollu, fl-interess 
tas-saħħa pubblika, l-awtoritajiet 
għandhom jitolbu rapporti ta' aġġornament 
f'intervalli speċifiċi dwar is-sikurezza għal 
prodotti bħal dawn fejn jeħtieġ li ssir 
evalwazzjoni tar-riskju tagħhom jew li ssir 
reviżjoni tal-adegwatezza tat-tagħrif dwar 
il-prodott.

Justification

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Din id-Direttiva għandha tapplika 
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bla ħsara għad-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 
ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta' dik id-data1 u għar-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar 
il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-
ipproċessar ta' data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-moviment liberu ta' dik id-data2. 
Sabiex ir-reazzjonijiet mhux mixtieqa jiġu 
identifikati, evalwati, mifhuma u evitati 
sabiex ikunu identifikati r-riskji u 
tittieħed azzjoni biex jitnaqqsu kif ukoll 
biex jiżdiedu l-benefiċċji tal-prodotti 
mediċinali bil-għan li tkun 
issalvagwardjata s-saħħa pubblika, 
għandu jkun possibbli li d-dejta personali 
tkun ipproċessata fis-sistema 
Eudravigilance b'konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-dejta.
____________________
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar ta' dejta personali ta' min juża l-mediċini li jsir f'diversi stadji tal-proċess ta' 
farmakoviġilanza, għandu jsir skont il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta stipulati bid-
Direttiva 95/46/KE.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – subpunt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (3a) tal-ewwel 
subparagrafu, għall-prodotti mediċinali 
inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 23 
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, it-
taqsira għandha tinkludi din id-

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

“Dan il-prodott mediċinali li għadu kif ġie 
awtorizzat huwa suġġett għal sorveljanza 
mtawla. Ir-reazzjonijiet kollha suspettużi 
mhux mixtieqa għandhom jiġu rappurtati 
lill-ispiżjar jew lit-tabib tiegħek jew lil 
<isem u indirizz tal-internet tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali.”

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“3. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jagħmlu disponibbli 
pubblikament mingħajr dewmien l-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
flimkien mat-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott u kwalunkwe kundizzjoni stabbilita 
skont l-Artikoli 21a, 22 u 22a, flimkien ma' 
kwalunkwe data tal-għeluq għat-twettiq 
tagħhom, għal kull prodott mediċinali li 
huma awtorizzaw.

“3. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jagħmlu disponibbli 
pubblikament mingħajr dewmien l-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
flimkien mal-fuljett tal-pakkett, mat-
taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott u 
kwalunkwe kundizzjoni stabbilita skont l-
Artikoli 21a, 22 u 22a, flimkien ma' 
kwalunkwe data tal-għeluq għat-twettiq 
tagħhom, għal kull prodott mediċinali li 
huma awtorizzaw.

Ġustifikazzjoni

Fl-interess li l-pubbliku ġenerali jingħata tagħrif komplet u eżatt, il-fuljett tal-pakkett għandu 
jsir pubbliku anke meta tingħata l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 21a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tista' tingħata awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq suġġetta għal waħda jew 

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 19, tista' tingħata awtorizzazzjoni 
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iżjed minn dawn il-kundizzjonijiet: għat-tqegħid fis-suq suġġetta għal waħda 
jew iżjed minn dawn il-kundizzjonijiet: 

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ġdid m'għandux jagħmilha possibbli li jingħataw awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq 'faċli' bħall-awtorizzazzjonijiet kondizzjonali – u strettament limitati – stipulati 
fl-Artikolu 22. 

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 22 – suparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontinwazzjoni tal-awtorizzazzjoni 
għandha tkun marbuta mal-evalwazzjoni 
mill-ġdid ta’ kull sena ta' dawn il-
kundizzjonijiet. ”

Il-kontinwazzjoni tal-awtorizzazzjoni 
għandha tkun marbuta mal-evalwazzjoni 
mill-ġdid ta’ kull sena ta' dawn il-
kundizzjonijiet. ” Il-lista ta' dawn il-
kundizzjonijiet għandha ssir 
pubblikament aċċessibbli minnufih, 
flimkien mal-iskadenzi u d-dati sa meta 
jridu jkunu ssodisfati.

Ġustifikazzjoni

Terġa' ddaħħal ir-rekwiżit tal-pubblikazzjoni tal-kundizzjonijiet. It-tneħħija tagħhom mhijiex 
ġustifikata.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 22a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara l-għoti ta' awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq, l-awtorità nazzjonali 
kompetenti tista' titlob lil detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
jwettaq studju dwar is-sikurezza wara l-

1. Wara l-għoti ta' awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq, l-awtorità nazzjonali 
kompetenti tista' titlob lil detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
jwettaq studju dwar is-sikurezza wara l-
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awtorizzazzjoni jekk hemm xi tħassib dwar 
ir-riskji ta' prodott mediċinali awtorizzat. 
It-talba għandha ssir bil-miktub, għandu 
jkollha ġustifikazzjoni fid-dettall u 
għandha tinkludi l-għanijiet u l-qafas ta' 
ħin għat-tressiq u t-twettiq tal-istudju.

awtorizzazzjoni jekk hemm xi tħassib dwar 
ir-riskji ta' prodott mediċinali awtorizzat. 
It-talba għandha ssir bil-miktub, għandu 
jkollha ġustifikazzjoni fid-dettall u 
għandha tinkludi l-għanijiet u l-qafas ta' 
ħin għat-tressiq u t-twettiq tal-istudju. 
Għandha ssir pubblika bla dewmien.

2. L-awtorità nazzjonali kompetenti 
għandha tipprovdi d-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq bl-
opportunità li jippreżenta spjegazzjonijiet 
dwar it-talba fi żmien stipulat li hija 
għandha tispeċifika, jekk id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jitlob 
dan fi żmien 30 jum minn meta waslet it-
talba bil-miktub. 

2. L-awtorità nazzjonali kompetenti 
għandha tipprovdi d-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq bl-
opportunità li jippreżenta spjegazzjonijiet 
dwar it-talba fi żmien stipulat li hija 
għandha tispeċifika, jekk id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jitlob 
dan, bil-miktub u b'ġustifikazzjoni 
dettaljata, fi żmien 30 jum minn meta 
waslet it-talba bil-miktub. Talbiet bħal 
dawn għandhom isiru pubbliċi bla 
dewmien.

3. Fuq il-bażi ta' spjegazzjonijiet imressqa 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, l-awtorità nazzjonali 
kompetenti għandha tirtira jew tikkonferma 
t-talba. Fejn l-awtorità nazzjonali 
kompetenti tikkonferma t-talba, l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tkun varjata biex tinkludi t-talba 
bħala kundizzjoni tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u s-sistema tal-immaniġġjar 
tar-riskju għandha tiġi aġġornata kif xieraq.

3. Fuq il-bażi ta' spjegazzjonijiet imressqa 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, l-awtorità nazzjonali 
kompetenti għandha tirtira jew tikkonferma 
t-talba. Dik id-deċiżjoni għandha ssir 
pubblika bla dewmien. Fejn l-awtorità 
nazzjonali kompetenti tikkonferma t-talba, 
l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tkun modifikata biex tinkludi t-
talba bħala kundizzjoni tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u s-sistema tal-
immaniġġjar tar-riskju għandha tiġi 
aġġornata kif xieraq.

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni f'ċirkustanzi straordinarji għandha tingħata bi trasparenza sħiħa.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – subpunt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 1 – suparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-ħidmiet ta' farmakoviġilanza 
tiegħu, il-grupp ta' koordinazzjoni għandu 
jkun megħjun mill-Kumitat Konsultattiv 
tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004. ”

Fit-twettiq tal-ħidmiet ta' farmakoviġilanza 
tiegħu, il-grupp ta' koordinazzjoni għandu 
jkun megħjun mill-Kumitat Konsultattiv 
tal-Evalwazzjoni tal-Bilanċ bejn il-
Benefiċċji u r-Riskji fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza
msemmi fl-Artikolu 56(1)(aa) tar-

Regolament (KE) Nru 726/2004. ”

Ġustifikazzjoni

Id-denominazzjoni 'Kumitat Konsultattiv dwar l-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza' hija restrittiva wisq u tinjora l-ħtieġa ta' analiżi tal-bilanċ bejn il-
benefiċċji u r-riskji ta' mediċina, billi tinsisti fuq l-evalwazzjoni tar-riskji bħala kwistjoni 
separata. Iżda l-mandat tal-Kumitat huwa għal 'kwistjonijiet marbuta mal-farmakoviġilanza' 
(proposta għal direttiva, Artikolu 1, punt 14).  Din l-emenda għandha tapplika fit-test kollu 
tal-proposta għal direttiva.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – subpunt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-membri tal-grupp ta' koordinazzjoni 
huma mitluba, anki wara li jintemmu l-
impenji tagħhom, biex ma jiżvelaw l-ebda 
tagħrif ta' din ix-xorta kopert bl-obbligu 
tas-segretezza professjonali.”

7. L-aġendi dettaljati tal-laqgħat tal-
gruppi ta' koordinazzjoni għandhom 
ikunu disponibbli għall-pubbliku mhux 
aktar tard minn ġurnata qabel il-laqgħa 
konċernata. Il-minuti dettaljati tal-
laqgħat tal-gruppi ta' koordinazzjoni, 
flimkien mad-deċiżjonijiet meħuda, id-
dettalji tal-votazzjonijiet u l-
ispjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet, inklużi 
l-opinjonijiet ta' minoranza, għandhom 
ikunu disponibbli għall-pubbliku sa mhux 
aktar minn xahar wara l-laqgħa."

Ġustifikazzjoni

Għall-konformità mal-istruttura l-ġdida tal-Aġenzija, li tifred b'mod strett il-farmakoviġilanza 
mill-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.  
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Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – subpunt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, għandha tiġi inkluża 
d-dikjarazzjoni addizzjonali li ġejja “Dan 
il-prodott mediċinali li għadu kif ġie 
awtorizzat huwa suġġett għal sorveljanza 
mtawla. Ir-reazzjonijiet kollha suspettużi 
mhux mixtieqa għandhom jiġu rappurtati 
lill-ispiżjar jew lit-tabib tiegħek jew lil 
<isem u indirizz tal-internet tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali.”

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 65 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. Fl-Artikolu 65 jiżdied il-punt (g) li ġej: imħassar

“(g) it-taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ għall-użu sikur u effettiv tal-
mediċina stipulat fl-Artikolu 11(3a) u l-
Artikolu 59(1)(aa). ”

Ġustifikazzjoni

It-taqsira proposta ta' tagħrif essenzjali dwar l-użu sikur u effikaċi tal-mediċini għandha tkun 
irrifjutata billi l-kunċett ta' 'tagħrif essenzjali' huwa qarrieqi u jista' jinftiehem ħażin.

Emenda 17
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 65 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-proċedura Komunitarja li 
tiddefinixxi kalendarju proċedurali, 
struttura ċara u rwoli definiti għall-
partijiet interessati involuti kollha, anke 
għat-tmexxija tas-seduti ta' smigħ 
pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu stabbiliti linji gwida li jiċċaraw il-proċeduri u l-kalendarji għall-proċedura 
Komunitarja, inklużi s-seduti ta' smigħ pubbliku.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jinkoraġġixxu lill-pazjenti, lit-tobba, lill-
isptarijiet, lill-ispiżjara u lill-professjonisti 
oħra għall-kura tas-saħħa jirrappurtaw 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa lill-
awtorità nazzjonali kompetenti;

Ġustifikazzjoni

Huwa d-dmir tal-awtoritajiet nazzjonali li jiggarantixxu l-kwalità u s-segwitu kritiku tad-dejta 
rilevanti kollha.
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Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) jiżguraw li l-pubbliku jkun infurmat 
fi żmien xieraq dwar preokkupazzjonijiet 
ta' farmakoviġilanza marbuta mal-użu ta' 
prodott mediċinali;

Ġustifikazzjoni

Dejta ta' farmakoviġilanza għandha tasal għand il-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa mill-aktar fis possibbli sabiex ikun applikat il-prinċipju tal-prekawzjoni.

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) jiżguraw li tagħrif dwar reazzjonijiet 
mhux mixtieqa għall-mediċini jkun 
aċċessibbli għall-pubbliku malajr.

Ġustifikazzjoni

Dejta ta' farmakoviġilanza għandha tasal għand il-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa mill-aktar fis possibbli sabiex ikun applikat il-prinċipju tal-prekawzjoni.

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 105 – paragrafu -1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, l-operat tan-netwerks 
tal-komunikazzjoni u s-sorveljanza tas-
suq għandhom jirċievu finanzjament 
pubbliku.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 106 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) il-lista tal-prodotti mediċinali taħt 
sorveljanza intensiva msemmija fl-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004;

(2) il-lista tal-prodotti mediċinali li 
għadhom kif ġew awtorizzati suġġetti għal 
sorveljanza mtawla msemmija fl-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004;

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 106 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) l-aġendi u l-minuti dettaljati tal-
laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv ta' 
Evalwazzjoni tal-Bilanċ bejn il-Benefiċċji 
u r-Riskji fil-qasam tal-Farmakoviġilanza
u tal-grupp ta' koordinazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex tiggarantixxi 
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tagħrif sħiħ lill-partijiet interessati kollha, partikolarmet sabiex tinġieb lura l-fiduċja tal-
pazjenti u taċ-ċittadini fir-responsabilità tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 106 – punt 3 b (ġdid) u punt 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) il-verżjoni elettronika l-aktar 
aġġornata tal-fuljett tal-pakkett u tat-
taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott għall-
prodotti mediċinali eżistenti u ġodda 
kollha; 
(3c) storja qasira tad-dokumenti tal-bidliet 
li saru fit-tagħrif dwar il-prodott.
It-tagħrif kollu fil-portali tal-internet dwar 
is-sikurezza tal-mediċini, inkluż it-tagħrif 
kollu stipulat fil-punti 1 sa 3b, għandu 
jkun ippreżentat b'mod li jinftiehem mill-
pubbliku ġenerali. 

Ġustifikazzjoni

Tagħrif dwar il-portali nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza tal-mediċini għandu jkun 
ippreżentat b'mod faċli u li jinftiehem. Filwaqt li l-leġiżlazzjoni tistipula li fil-portali 
nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza tal-mediċini għandu jkun ippubblikat tagħrif 
dettaljat ferm, ma tinkludix referenza għat-tagħrif ewlieni sabiex ikun żgurat l-użu sikur tal-
mediċini: huwa għalhekk li l-fuljett tal-pakkett għandu jkun aċċessibbli għall-pubbliku. 

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa fil-Komunità jew f'pajjiżi terzi li 

1. Id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa fil-Komunità jew f'pajjiżi terzi li 
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jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom, kemm 
jekk rapportati spontanjament minn 
pazjenti jew minn professjonisti għall-kura 
tas-saħħa kif ukoll jekk ikunu seħħew fil-
kuntest ta' studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni.

jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom, filwaqt 
li jispeċifikaw jekk seħħewx bid-dożi li 
normalment jintużaw fil-bniedem għall-
profilassi, id-djanjożi jew it-trattament ta' 
marda jew għall-kisba mill-ġdid, il-
korrezzjoni jew it-tibdil ta' funzjoni 
fiżjoloġika; wara żball mediku; jew wara 
użu mhux konformi mat-taqsira 
awtorizzata tal-karatteristiċi tal-prodott, 
kemm jekk rapportati spontanjament minn 
pazjenti jew minn professjonisti għall-kura 
tas-saħħa kif ukoll jekk ikunu seħħew fil-
kuntest ta' studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-kunċett ta' "effett mhux mixtieq" biex jinkludi l-effetti sekondarji li jirriżultaw 
minn żball mediku jew minn użu mhux konformi mat-taqsira awtorizzata tal-karatteristiċi tal-
prodott (inklużi l-użu ħażin u l-abbuż tal-mediċini) tippermetti li nifhmu b'mod aktar globali l-
effetti sekondarji li jistgħu jkunu ta' ħsara għall-pazjenti. Madankollu huwa importanti li ssir 
distinzjoni ċara bejn l-effetti sekondarji rilevanti f'kundizzjonijiet normali ta' użu u l-effetti 
sekondarji l-oħra. Din id-distinzjoni għandha tkun ċara fil-proċedura ta' rappurtar.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq ma jistax jirrifjuta raporti
ta' reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa li 
jaslu elettronikament mingħand pazjenti u 
professjonisti fil-kura tas-saħħa.

2. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq ma jistax jirrifjuta rapporti
ta' reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa li 
jaslu elettronikament jew b'kull mod 
xieraq ieħor mingħand pazjenti u 
professjonisti fil-kura tas-saħħa.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li n-notifika tal-effetti mhux mixtieqa ma titwaqqafx permezz ta' ostakli 
teknoloġiċi. Ċerti persuni jista' ma jkollhomx aċċess għall-Internet, jew ikollhom diffikultajiet 
biex jużawh.
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Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107 – paragrafu 3 – suparagrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Id-detenturi tat-tqegħid fis-suq huma 
mitluba jressqu elettronikament lid-
database Eudravigilance tagħrif dwar 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa u 
mhux serji li jkunu seħħew fil-Komunità, fi 
żmien 90 jum mill-wasla tar-rapport jew, 
fl-assenza ta' rapport, fil-jum ta' wara dak li 
fih id-detentur ikkonċernat ikun ġie 
mgħarraf b'dan. 

Id-detenturi tat-tqegħid fis-suq huma 
mitluba jressqu elettronikament lid-
database Eudravigilance, u 
simultanjament lill-awtorirajiet nazzjonali 
kompetenti, it-tagħrif kollu dwar 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa u 
mhux serji li jkunu seħħew fil-Komunità, fi 
żmien 90 jum mill-wasla tar-rapport jew, 
fl-assenza ta' rapport, fil-jum ta' wara dak li 
fih id-detentur ikkonċernat ikun ġie 
mgħarraf b'dan. 

Emenda 28

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107 – paragrafu 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri u l-pubbliku 
għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw 
rapporti dwar reazzjonijiet mhux mixtieqa 
li jseħħu fi Stati Membri oħra permezz 
tad-database Eudravigilance.

Ġustifikazzjoni

Id-database Ewropea tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex tagħti 
tagħrif fi żmien xieraq lill-partijiet interessati kollha kif ukoll lill-pazjenti. Hija wkoll mod 
effikaċi biex jingħelbu l-inugwaljanzi bejn l-Istati Membri fir-rigward tat-tagħrif dwar ir-
reazzjonijiet mhux mixtieqa għall-mediċini.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa li jseħħu fit-territorju tagħhom li 
jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom mill-
professjonisti għall-kura tas-saħħa, mill-
isptarijiet u mill-pazjenti, mid-detenturi ta' 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u 
mir-rappurtar ta' żbalji mediċi, filwaqt li 
jispeċifikaw jekk seħħewx bid-dożi li 
normalment jintużaw fil-bniedem għall-
profilassi, id-djanjożi jew it-trattament ta' 
marda jew għall-kisba mill-ġdid, il-
korrezzjoni jew it-tibdil ta' funzjoni 
fiżjoloġika; wara żball mediku; jew wara 
użu mhux konformi mat-taqsira 
awtorizzata tal-karatteristiċi tal-prodott.

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rapporti ta' reazzjonijiet bħal dawn 
jitressqu permezz tal-portali nazzjonali tal-
internet dwar is-sikurezza tal-mediċina jew 
b'kull mezz xieraq ieħor.
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Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-kunċett ta' "effett mhux mixtieq" biex jinkludi l-effetti sekondarji li jirriżultaw 
minn żball mediku jew minn użu mhux konformi mat-taqsira awtorizzata tal-karatteristiċi tal-
prodott (inklużi l-użu ħażin u l-abbuż tal-mediċini) tippermetti li nifhmu b'mod aktar globali l-
effetti sekondarji li jistgħu jkunu ta' ħsara għall-pazjenti. Madankollu huwa importanti li ssir 
distinzjoni ċara bejn effetti sekondarji li jirriżultaw minn użu normali u effetti sekondarji 
oħra. Din id-distinzjoni għandha tkun ċara fil-proċedura ta' rappurtar. Huwa d-dmir tal-
awtoritajiet nazzjonali li jiggarantixxu l-kwalità u s-segwitu kritiku tad-dejta rilevanti kollha.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom, fi żmien 15-
il jum wara l-wasla tar-rapporti msemmija 
fil-paragrafu 1, iressqu r-rapporti 
elettronikament fid-database 
Eudravigilance.

2. L-Istati Membri għandhom, fi żmien 15-
il jum wara l-wasla tar-rapporti msemmija 
fil-paragrafu 1, iressqu r-rapporti 
elettronikament fid-database 
Eudravigilance, filwaqt li jispeċifikaw jekk 
seħħewx bid-dożi li normalment jintużaw 
fil-bniedem għall-profilassi, id-djanjożi 
jew it-trattament ta' marda jew għall-
kisba mill-ġdid, il-korrezzjoni jew it-tibdil 
ta' funzjoni fiżjoloġika; wara żball 
mediku; jew wara użu mhux konformi 
mat-taqsira awtorizzata tal-karatteristiċi 
tal-prodott.

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-kunċett ta' "effett mhux mixtieq" biex jinkludi l-effetti sekondarji li jirriżultaw 
minn żball mediku jew minn użu mhux konformi mat-taqsira awtorizzata tal-karatteristiċi tal-
prodott (inklużi l-użu ħażin u l-abbuż tal-mediċini) tippermetti li nifhmu b'mod aktar globali l-
effetti sekondarji li jistgħu jkunu ta' ħsara għall-pazjenti. Madankollu huwa importanti li ssir 
distinzjoni ċara bejn effetti sekondarji li jirriżultaw minn użu normali u effetti sekondarji 
oħra. Din id-distinzjoni għandha tkun ċara fil-proċedura ta' rappurtar.

Emenda 31
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107b – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għal prodotti 
mediċinali msemmija fl-Artikoli 10, 10a 
jew 10c, u d-detenturi tar-reġistrazzjonijiet 
għal prodotti mediċinali msemmija fl-
Artikoli 14 jew 16a, huma mitluba jressqu 
rapporti perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza għal prodotti bħal dawn fil-
każijiet li ġejjin biss:

3. B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għal prodotti 
mediċinali msemmija fl-Artikoli 10, 10a 
jew 10c, u d-detenturi tar-reġistrazzjonijiet 
għal prodotti mediċinali msemmija fl-
Artikoli 14 jew 16a, huma mitluba jressqu 
rapporti perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza għal prodotti bħal dawn kull tliet 
snin, ħlief fil-każijiet li ġejjin biss:

Justification

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines.
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fil-laqgħa tiegħu li jmiss wara tmiem il-
perjodu ta' kummenti mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kumitat 
Konsultattiv tal-Evalwazzjoni tar-Riskju 
fil-qasam tal-Farmakoviġilanza għandu 
jadotta r-rapport ta' evalwazzjoni bi jew 
mingħajr bidliet.
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Dak ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu 
jsir aċċessibbli pubblikament bla dewmien 
permezz tal-portal Ewropew fuq l-internet 
dwar is-sikurezza tal-mediċini.

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex tiggarantixxi 
tagħrif sħiħ lill-partijiet interessati kollha, partikolarmet sabiex tinġieb lura l-fiduċja tal-
pazjenti u taċ-ċittadini fir-responsabilità tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-evalwazzjoni tar-rapporti perjodiċi 
ta' aġġornament dwar is-sikurezza, l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jikkunsidraw jekk hijiex 
meħtieġa xi azzjoni li tikkonċerna l-
kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq għall-prodott mediċinali 
kkonċernat. 

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jikkunsidraw jekk hijiex 
meħtieġa xi azzjoni li tikkonċerna l-
kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq għall-prodott mediċinali 
kkonċernat. 

Huma għandhom iżommu, jimmodifikaw, 
jissospendu jew jirrevokaw l-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq kif 
xieraq.

Huma għandhom iżommu, jimmodifikaw, 
jissospendu jew jirrevokaw l-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq kif 
xieraq.

Id-deċiżjonijiet tagħhom għandhom isiru 
aċċessibbli pubblikament bla dewmien. 
Meta awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
tkun modifikata għal raġunijiet marbuta 
mal-farmakoviġilanza, l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti jew l-Istat Membru
ta' referenza għandhom jippubblikaw 
minnufih aġġornament tar-rapport ta' 
evalwazzjoni tal-prodott mediċinali 
konċernat jew rapport dettaljat dwar il-
modifika.

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex tiggarantixxi 
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tagħrif sħiħ lill-partijiet interessati kollha, partikolarmet sabiex tinġieb lura l-fiduċja tal-
pazjenti u taċ-ċittadini fir-responsabilità tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-Kumitat Konsultattiv tal-Evalwazzjoni 
tal-Bilanċ bejn il-Benefiċċji u r-Riskji fil-
qasam tal-Farmakoviġilanza għandu 
jevalwa l-kwistjoni li tressqet. Għall-
finijiet ta' din l-evalwazzjoni, huwa jista' 
jorganizza seduta ta' smigħ pubbliku, 
flimkien ma' rappreżentanti mill-Kumitat 
tal-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem (CHMP). L-Aġenzija, 
b'konsultazzjoni mal-partijiet interessati, 
għandha tiżviluppa linji gwida għall-
organizzazzjoni u t-tmexxija ta' seduti ta' 
smigħ pubbliku.
Is-seduta ta' smigħ pubbliku għandha tqis 
ukoll l-effikaċja u l-benefiċċji tal-prodott 
kif ukoll evalwazzjonijiet preċedenti tal-
benefiċċji u r-riskji mwettqa mis-CHMP 
jew mill-grupp ta' koordinazzjoni skont il-
proċedura għall-għoti ta' awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq kif deskritt fl-
Artikolu 107l.

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni ta' seduti ta' smigħ pubbliku minn dan il-kumitat hija għodda utli, sakemm 
l-organizzazzjoni tista' tkun definita sew filwaqt li jitqiesu mhux biss ir-riskji iżda wkoll il-
benefiċċji tal-prodott(i) ikkonċernat(i) sabiex isir dibattitu kredibbli u oġġettiv. Dan 
primarjament sabiex ikun issalvagwardjat il-benessri tal-pazjent u jitqabblu r-riskji mal-
benefiċċji ta' prodott mediċinali meta jitqiesu l-elementi disponibbli kollha.

Emenda 35
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107k – paragrafu 2 – subparagrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet li ssir seduta ta' smigħ 
pubbliku, għandu jkun ippubblikat 
rapport preliminari wara s-seduta ta' 
smigħ.

Justification

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tar-rekwiżit għall-
inklużjoni ta' taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ għall-użu tal-mediċina b'mod 
sikur u effettivament fit-taqsira dwar il-
karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett tal-
pakket stipulati fil-punt 3a tal-Artikolu 11 
u fil-punt (aa) tal-Artikolu 59(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE kif emendat b'din 
id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-rekwiżit japplika għal 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
mogħtija qabel id-data stipulata fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) ta' din id-
Direttiva mit-tiġdid ta' din l-
awtorizzazzjoni jew mill-iskadenza ta' 
perjodu ta' tliet snin li jibda minn dik id-
data, skont liema minnhom kienet l-aktar 

imħassar
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bikrija.

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' taqsira ta' tagħrif essenzjali hija superfluwa, billi t-taqsira tal-karatteristiċi 
tal-prodott (TKP) diġà minnha nnifsha hija taqsira ta' tagħrif importanti. Tista' tħawwad lill-
pazjenti, li jistgħu jaqbżu tagħrif importanti li jkun imniżżel fit-TKP iżda mhux fit-taqsira tat-
tagħrif essenzjali. Tista' toħloq ukoll problemi ta' leġġibilità, pereżempju meta l-fuljetti jkunu 
ppubblikati f'diversi lingwi. 

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sakemm l-Aġenzija tkun tista' tiżgura 
l-funzjonalitajiet tad-database 
Eudravigilance, ir-rapporti perjodiċi 
kollha ta' aġġornament dwar is-sikurezza 
għandhom jitressqu wkoll lill-Awtoritajiet 
Nazzjonali Kompetenti fejn il-prodott ikun 
awtorizzat.
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