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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-UE hemm żieda ta' prodotti mediċinali li huma falsifikati f'dak li jirrigwardja identità, 
storja u sors tagħhom. Prodotti mediċinali ffalsifikati jista' jkun fihom ingredjenti sub-
standard jew ingredjenti ffalsifikati, jew mingħajr ingredjenti jew b'qies żbaljat fid-doża 
tagħhom, inkluż ingredjenti attivi.

Dawn qegħdin jippreżentaw theddida serja għall-pazjenti Ewropej u għall-industrija Ewropea 
u hemm preokkupazzjoni qawwija fil-pubbliku u fost dawk li jfasslu l-politika rigward din iż-
żieda kostanti ta' dawn il-prodotti misjuba fl-UE fl-aħħar sena.

Il-Kummissjoni tixtieq tistabbilixxi bażi leġiżlattiva effettiva għall-ġlieda kontra prodotti 
mediċinali ffalsifikati fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea bid-dħul fis-seħħ ta' karatteristiċi ta' 
sikurezza u sistemi ta' tfittix u traċċjar ta' ippakkjar ta' mediċinali mtejba, bis-semplifikar ta' 
proċeduri, bit-tisħiħ tat-transparenza u l-komunikazzjoni, bi ġbir ta' data u proċeduri ta' 
evalwazzjoni mtejba, b'involviment akbar tal-parteċipanti interessati u bil-ħolqien tal-aħjar 
prattiki.

Għalkemm ir-rapporteur tiegħek tal-opinjoni tilqa' l-proposta, hi tal-fehma li hemm lok għal 
aktar titjib, l-iktar fir-rigward ta' kwistjonijiet marbutin mal-protezzjoni tal-konsumatur.
Għalhekk qed tipproponi l-emendi skont kif ġej:

 Għal raġunijiet ta' ċertezza u kjarifika legali, għandu jiġi definit it-terminu 'prodott 
mediċinali ffalsifikat' fit-test tad-Direttiva, b'enfasi ċara fuq il-ħarsien tal-konsumatur.

 Minħabba li hu stmat li l-parti l-kbira ta' mediċini ffalsifikati jidħlu fis-suq intern 
b'bejgħ mill-internet, taħseb li ma saritx biżżejjed enfasi dwar il-katina legali tal-
provvista. Għalhekk, ir-rapporteur titlob lill-Kummissjoni biex tirraporta kull sentejn 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatt tal-miżuri stipulati fid-Direttiva 
kif ukoll dwar il-ħtieġa ta' armonizzazzjoni ulterjuri, l-iktar fir-rigward tal-bejgħ ta' 
prodotti mediċinali bl-internet u bejgħ mingħajr riċetta tat-tabib (over-the-counter) ta' 
dawn il-prodotti.

 Il-konsumaturi ta' prodotti mediċinali għandhom, permezz ta' kampanji ta' 
informazzjoni pubbliċi, jiġu infurmati dwar il-karatteristiċi l-ġodda ta' sikurezza  
għall-mediċini u dwar il-perikoli ta' xiri ta' prodotti mediċinali minn siti tal-internet 
bla liċenzja.

 L-informazzjoni mdaħħla fid-database Komunitarja għandha tkun kemm jista' jkun 
speċifika. Barra dan, id-database għandha tinkludi każijiet ta' prodotti mediċinali 
ffalsifikati misjuba fis-suq tal-Unjoni.

 L-ipproċessar tad-data tul il-fażijiet differenti tal-proċess ta' tfittix u traċċjar għandu 
jsir bi qbil mal-leġiżżlazzjoni Komunitarja u nazzjonali attwali dwar il-protezzjoni 
tad-data u m'għandu jkollu l-ebda għan kummerċjali.

 Il-falsifikazzjoni ta' prodotti mediċinali hi attività kriminali organizzata gravi li 
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tipperikola l-ħajja tal-individwi. Għalhekk dan għandu jiġi rifless fis-sanzjonijiet 
kontra il-falsifikazzjoni. Hu tajjeb li jissaħħu d-dispożizzjonijiet dwar is-sanzjonijiet 
fid-Direttiva mingħajr vjolazzjoni tal-prinċipju ta' sussidjarjetà.

 Fl-aħħarnett, l-użu tal-proċedura ta' komitoloġija ntemm bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009.  Għalhekk, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva fir-
rigward tal-komitoloġija għandhom jinbidlu b'dispożizzjonijiet li jirreferu għal xi 
waħda mill-proċeduri l-ġodda stipulati fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (Artikolu 290 jew 291 TFUE). Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza tal-Ikel hu mitlub jiċċara din il-kwistjoni.

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 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-esperjenza turi li, meta l-
konsumaturi jixtru prodotti mediċinali 
minn fuq l-internet, mhux dejjem ikunu 
jistgħu jivverifikaw l-awtentiċità tas-sors. 
Il-Kummissjoni, b’koperazzjoni mal-
Aġenzija u l-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
għandha tniedi kampanji biex jitqajjem l-
għarfien fost il-konsumaturi dwar ir-riskji 
involuti meta jiksbu mediċini minn fuq l-
internet minn siti mhux liċenzjati. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta kull sentejn lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatt tal-
miżuri previsti minn din id-Direttiva u l-
bżonn ta’ armonizzazzjoni ulterjuri, 
b’attenzjoni partikulari għall-bejgħ tal-
mediċini fuq l-internet, peress li d-
deċiżjoni dwar jekk il-bejgħ tal-mediċini 
fuq l-internet għandux jiġi awtorizzat jew 
le qiegħda f’idejn l-Istat Membru 
individwali.
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Ġustifikazzjoni

Il-parti l-kbira ta' prodotti ffalsifikati jidħlu fis-suq minn siti tal-internet illegali. Il-
konsumatur għandu jkollu l-possibilità li jikseb prodotti mediċinali b’sikurezza permezz tal-
internet, u kull Stat Membru għandu jkun responsabbli biex jawtorizza l-bejgħ tal-mediċini 
fuq l-internet bi qbil mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, b’mod suġġett għall-konformità mal-
leġiżlazzjoni Ewropea relevanti kollha.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Wara l-adozzjoni ta’ din id-Direttiva, 
il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni mal-
Aġenzija u l-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
għandha tniedi kampanji biex tinforma 
lill-konsumatur u tqajjem għarfien fih 
dwar ir-riskji involuti fix-xiri ta’ prodotti 
mediċinali ffalsifikati, li jkunu jiffukaw 
b’mod partikulari fuq il-miżuri ta’ 
awtentikazzjoni u l-karatteristiki ta’ 
sikurezza (bħall-ologrammi u s-siġilli ta’ 
sikurezza) li jkunu jidhru fuq il-pakketti 
tal-prodotti mediċinali jew xi mkien ieħor.

Ġustifikazzjoni

In-numru dejjem jiżdied ta' prodotti mediċinali ffalsifikati jindika li l-konsumaturi mhumiex 
konxji mir-riskji involuti fix-xiri ta' prodotti mediċinali ffalsifikati, b'mod partikolari minn siti 
elettroniċi illegali. Waħda mill-problemi li ġew irrappurtati hija n-nuqqas ta’ għarfien fost il-
konsumaturi dwar il-leġiżlazzjoni fis-seħħ. Konsumaturi infurmati tajjeb jistgħu 
jikkontribwixxu għall-identifikazzjoni ta' prodotti mediċinali ffalsifikati fis-suq. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Kull sentejn, il-Kummissjoni 
għandha tressaq valutazzjoni 
komprensiva tas-sitwazzjoni fir-rigward 
ta’ prodotti mediċinali li jistgħu jinxtraw 
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mingħajr riċetta, u li tkun tiffoka fuq il-
kwistjoni dwar jekk dawn il-prodotti 
għandhomx jiġu inklużi fl-ambitu ta’ din 
id-Direttiva u f'liema forma.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ valutazzjoni ulterjuri dwar il-perikli possibbli tal-prodotti mediċinali li 
jistgħu jinxtraw mingħajr riċetta sabiex tittieħed deċiżjoni dwar jekk għandhomx jiġu inklużi 
fl-ambitu ta’ din id-Direttiva.

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Iċ-ċittadini tal-Unjoni għandhom 
ikunu konxji mill-periklu għal saħħithom 
meta jordnaw prodotti minn siti tal-
internet li mhumiex ikkontrollati jew mill-
katina illegali tal-provvista. Il-
Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri 
u b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti u tal-konsumatur, għandha 
tadotta miżuri li jżidu l-għarfien fost il-
pubbliku ġenerali dwar ir-riskji marbuta 
max-xiri ta' prodotti mediċinali permezz 
tal-internet.

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-konsumatur għandhom ikunu involuti f’inizjattivi 
Ewropej u nazzjonali ta’ dan it-tip biex jitqajjem l-għarfien tal-pubbliku u tal-pazjenti dwar 
il-mediċini ffalsifikati. L-organizzazzjonijiet tal-pazjenti għandhom l-esperjenza biex 
jipprovdu tagħrif relevanti, preċiż u aċċessibbli għall-komunitajiet li jafu sew. Pereżempju, il-
pazjenti għandhom jitħeġġu biex ikunu jafu l-mediċini tagħhom – biex jevalwaw il-kwalità u 
l-provenjenza tagħhom, biex joqogħdu għassa għal sinjali li jistgħu jindikaw mediċina 
ffalsifikata, kwalunkwe differenza fil-mediċina nnifisha jew fil-pakkett tagħha, u biex jitħeġġu 
biex imorru għand professjonist tas-saħħa jekk ikollhom xi tħassib.

Emenda 5
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-atturi kollha fil-katina ta’ distribuzzjoni għandhom ikunu suġġetti għall-istess regoli, livell 
ta’ rekwiżiti u responsabilità sabiex tiġi żgurata l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità bla interruzzjoni tal-prodotti mediċinali mill-fabbrika sal-konsumatur.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 

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

mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi.  Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati. 
Il-karatteristiki ta’ sikurezza (apparti l-
innumerar ta’ serjalizzazzjoni) għandhom 
ikunu miġbura f’kategoriji bbażati fuq l-
ekwivalenza u, b’mod ġenerali, id-
detenturi ta’ awtorizzazzjoni għall-
manifattura għandhom jadottaw 
karatteristika jew karatteristiki speċifiċi 
biex jintużaw f’kategorija partikulari. Il-
karatteristiki ta’ sikurezza għandhom 
jitqiesu bħala ekwivalenti meta jiżguraw l-
istess livell ta’ protezzjoni f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-aċċertar tal-awtentiċità, in-
nuqqas ta’ tbagħbis u, fejn ikun rilevanti, 
l-identifikazzjoni, u meta jippreżentaw l-
istess livell ta’ diffikultà għad-
duplikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat l-istess livell ta’ protezzjoni hemm bżonn li jiġi ċċarat l-ambitu ta’ 
karatteristiki ta’ sikurezza ekwivalenti mfassla biex jiġu żgurati l-identifikazzjoni, l-
awtentikazzjoni u t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali li jinbiegħu biss b’riċetta tat-tabib 
meta dawn jitneħħew. Dawn għandhom jitqiegħdu fi gruppi skont il-kumplessità u, jekk dawn 
il-karatteristiki jitneħħew (jew jitgħattew), se tkun rikjesta s-sostituzzjoni b’karatteristika 
simili li tipprovdi livell simili ta’ protezzjoni u kumplessità.
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Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-miżuri ta' sikurezza proposti u l-
ġbir ta' data mill-identifikazzjoni, 
awtorizzazzjoni u t-traċċar ta' prodotti 
mediċinali għandhom jintużaw 
b'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
u nazzjonali dwar il-ħarsien tad-data. Din 
tinkludi b’mod partikulari informazzjoni 
dwar il-kanali ta' distribuzzjoni.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' ħarsien tad-data għandhom jiġu rrispettati. B'mod partikolari, l-informazzjoni 
dwar il-mezzi ta' distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali tista' tkun ta' siwi kummerċjali għad-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u għaldaqstant m’għandhiex tkun 
disponibbli għalihom.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw mal-Europol fl-oqsma tal-
kooperazzjoni mal-ġustizzja u mal-
pulizija, inter alia, sabiex tissaħħaħ l-
applikazzjoni tar-restrizzjonijiet eżistenti 
fir-rigward tal-provvista illegali tal-
prodotti mediċinali fuq l-internet.

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, li tinkludi skambji tal-aħjar prattiki u għerf 
teknoloġiku, hija importanti sabiex tiġi indirizzata l-provvista illegali ta’ prodotti mediċinali 
permezz tal-internet. Kooperazzjoni ta’ dan it-tip, madankollu, għandha tinkludi wkoll lill-
Europol li kiseb kompetenza teknika sinifikanti fis-setturi li għandhom x’jaqsmu mal-ġlieda 
kontra l-kriminalità ċibernetika fil-livell tal-UE.



PE438.139v02-00 10/25 AD\809093MT.doc

MT

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

. -1) Fl-Artikolu 1, il-punt 5a li ġej għandu 
jiġi mdaħħal wara l-punt 5:
"5a. Prodott mediċinali ffalsifikat:

Kull prodott mediċinali li jkun ġie 
ffalsifikat b’mod intenzjonali jew apposta 
f’dak li għandu x’jaqsam ma’:
(a) l-identità tiegħu, inklużi il-pakkett, it-
tikketta, l-isem u l-kompożizzjoni tiegħu 
fir-rigward kemm tal-ingredjenti, inklużi 
eċċipjenti u ingredjenti attivi, kif ukoll fir-
rigward tad-dożaġġ tiegħu; u/jew
(b) is-sors tiegħu, inklużi l-manifattur, il-
pajjiż tal-manifattura, il-pajjiż tal-oriġini 
u d-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq; u/jew
(c) l-istorja tiegħu, inklużi r-reġistri u d-
dokumenti li jippermettu l-identifikazzjoni 
tal-katina ta' distribuzzjoni.
Ksur jew tilwim dwar privattivi jridu jiġu 
distinti mill-kontrafazzjoni jew il-
falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali. Il-
prodotti mediċinali (kemm jekk huma 
ġeneriċi jew ta' marka) li mhumiex 
awtorizzati għall-kummerċjalizzazzjoni 
f’pajjiż partikulari imma awtorizzati xi 
mkien ieħor ma għandhomx jitqiesu 
bħala ffalsifikati.
Lottijiet inferjuri jew difetti ta’ kwalità 
jew nonkonformità mal-Prattiki Tajbin 
għall-Manifattura/Prattiki Tajbin għad-
Distribuzzjoni fi prodotti mediċinali 
leġittimi ma għandhomx jitqiesu bħala 
ffalsifikati.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati li 
jaġġornaw din id-definizzjoni fuq il-bażi 
tal-progress tekniku u xjentifiku u/jew il-
ftehimiet internazzjonali. Dawk l-atti, li 
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huma maħsuba biex jemendaw l-elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu 
adottati bi qbil mal-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea."

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċertezza u ċarezza legali, għandha tiddaħħal definizzjoni ta' 'prodott 
mediċinali ffalsifikat' fit-test tad-Direttiva.

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a) Fl-Artikolu 2, il-punt 3a li ġej għandu 
jiġi mdaħħal wara l-punt 3: 
"3a. Xejn f’din id-Direttiva ma għandu 
jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri li 
jillimitaw jew jipprojbixxu l-bejgħ ta’ 
mediċini li jinbiegħu biss b’riċetta tat-
tabib permezz tal-internet.”

Ġustifikazzjoni

Il-maġġoranza wiesgħa tal-Istati Membri attwalment jirrestrinġu l-bejgħ fuq l-internet ta' 
mediċini suġġetti għal riċetta. Dawn ir-restrizzjonijiet, fost ħwejjeġ oħra, jgħinu biex inaqqsu 
kemm jista' jkun l-opportunitajiet għall-falsifikaturi milli jagħmlu mediċini ffalsifikati 
disponibbli għall-pubbliku ġenerali. Fl-interess tas-saħħa pubblika, u skont il-prinċipji tas-
sussidjarjetà, dawn ir-restrizzjonijiet għandhom ikunu awtorizzati li jibqgħu fis-seħħ.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-karatteristiċi ta' sikurezza msemmija (2) Il-karatteristiki ta' sikurezza msemmija 
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fil-punt (o) tal-Artikolu 54 ma' jistgħux 
jiġu mneħħija parti minnhom jew 
kompletament jew mgħottija, sakemm ma 
jiġux sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

fil-punt (o) tal-Artikolu 54 ma' jistgħux 
jitneħħew jew jitgħattew parzjalment jew 
kompletament, sakemm ma jiġux garantiti 
l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità u ma jiġux sodisfatti dawn il-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiki ta’ sikurezza għandhom jiggarantixxu l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità bla interruzzjoni tal-prodott mediċinali mill-fabbrika sal-konsumatur. L-
identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali jridu jkunu garantiti fi 
kwalunkwe ċirkostanza. 

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jindika biċ-ċar fuq il-pakkett 
estern meta l-karatteristika ta' sikurezza 
oriġinali tkun tneħħiet jew tgħattiet 
parzjalment jew kompletament;

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti u l-atturi l-oħra fil-katina tal-provvista għandhom ikunu espliċitament infurmati 
permezz tat-tikketta fuq il-pakkett fejn ikunu tneħħew jew ġew sostitwiti l-karatteristiċi ta' 
sikurezza oriġinali.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kumplessità tal-katina ta' provvista;
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ approċċ li jqis ir-riskji fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-karatteristiki ta’ 
sikurezza għall-prodotti mediċi (eż. serjalizzazzjoni tal-unitajiet), li jkun jivvaluta r-riskju 
reali għall-falsifikazzjoni, il-frodi fuq rimborsi u l-valur miżjud għas-sikurezza tal-pazjenti. 
Minflok ma tingħata attenzjoni lir-riskji tal-prodotti biss, l-awtoritajiet għandhom anke 
jagħtu ħarsa lejn ir-riskji assoċjati mal-kumplessità tal-katina ta’ distribuzzjoni, sabiex jiksbu 
valutazzjoni realistika u bbilanċjati tar-riskji ta' falsifikazzjoni għal ċertu grupp ta' prodotti. 
Ir-riskju li prodott iffalsifikat jidħol fil-katina ta’ provvista legali normalment jogħla man-
numru ta’ partijiet involuti fid-distribuzzjoni ta’ grupp ta’ prodotti speċifiku. 

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-numru tal-inċidenzi ta' 
falsifikazzjonijiet fil-pajjiżi terzi u fi ħdan 
il-Komunità;

(b) in-numru tal-inċidenzi ta'
falsifikazzjonijiet, b’mod partikulari fi 
ħdan l-Unjoni;

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni f’ħafna pajjiżi terzi hi pjuttost different mis-sitwazzjoni fl-Ewropa f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-monitoraġġ u s-sorveljanza mill-awtoritajiet kompetenti u r-rispett 
għall-propjetà intelletwali.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristiki ta’ sikurezza (apparti n-
numerar ta’ serjalizzazzjoni) għandhom 
jiġu imposti permezz tal-identifikazzjoni 
ta’ kategorija waħda jew aktar ta’ 
karatteristiki li jridu jintużaw għal 
prodotti jew kategoriji ta’ prodotti 
partikulari. Il-Kumitat Farmaċewtiku tal-
Kummissjoni għandu jiddefinixxi l-
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kategoriji li jinkludu karatteristiki ta’ 
sikurezza li joffru effiċjenza u effikaċja 
ekwivalenti, u l-karatteristiki mill-istess 
kategorija għandhom imbagħad jitqiesu 
bħala ekwivalenti għall-iskopijiet tal-
paragrafu (2)(b) ta’ dan l-Artikolu. Id-
detenturi ta’ awtorizzazzjoni għall-
manifattura għandu jkollhom id-
diskrezzjoni dwar liema karatteristika jew 
karatteristiki speċifiċi għandhom jintużaw 
f’kategorija, sakemm il-Kummissjoni ma 
tispeċifikax ir-raġunijiet biex jiġi rikjest li 
tintuża karatteristika ta’ sikurezza 
partikulari.

Ġustifikazzjoni

Nikkunsidraw li l-livell bażiku ta’ sigurtà fuq il-mediċini kollha li jinbiegħu biss b’riċetta tat-
tabib għandu jkun pakkett li jekk jitbagħbas ikun evidenti, flimkien ma' karatteristika ta’ 
kodiċi uniku (li żżomm in-numru tal-identifikazzjoni tal-prodott, in-numru tal-lott, id-data tal-
iskadenza u kodiċi serjali uniku). Pakkett li jekk jitbagħbas ikun evidenti hu l-aktar mod sikur 
biex jiġi żgurat li l-mediċina fil-pakkett hi l-istess bħal dik imdaħħla mill-manifattur oriġinali, 
u sistema ta’ kodiċi uniku hi l-aktar mod b’saħħtu biex tiġi vverifikat l-awtentiċità ta’ prodott 
fil-punt ta’ bejgħ.

Nemmnu li għandhom jiġu rikjesti karatteristiki ta’ sikurezza viżivi evidenti addizzjonali, 
b’mod suġġett għall-approċċ li jqis ir-riskji li jinsab fil-proposta tal-Kummissjoni. Hu 
importanti li l-implimentazzjoni tal-karatteristiki ta’ sikurezza evidenti tipprovdi flessibilità 
għall-kumpaniji farmaċewtiċi li jagħżlu teknoloġija jew karatteristika speċifiċi minn għażla 
tat-teknoloġiji disponibbli miġbura f’kategoriji ta’ ekwivalenza skont il-livell ta’ protezzjoni 
offruta.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.' L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
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rispettati s-sjieda u l-kunfidenzjalità tad-
data li tirriżulta mill-użu tal-karatteristiki 
ta’ sikurezza bil-għan li tintwera l-
awtentiċità ta’ prodotti farmaċewtiċi.’ 
B'mod partikolari, l-informazzjoni dwar 
il-kanali ta' distribuzzjoni ma għandhiex 
tkun disponibbli għal finijiet kummerċjali.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' ħarsien tad-data għandhom jiġu rrispettati. B'mod partikolari, l-informazzjoni 
dwar il-kanali ta' distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali tista' tkun ta' siwi kummerċjali għad-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u għaldaqstant m’għandhiex tkun 
disponibbli għalihom.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f’dan il-paragrafu 
għandhom iqisu kif jixraq tal-anqas dan 
kollu li ġej:
(a) L-effikaċja f’termini ta’ spejjeż tas-
sistema, sabiex jiġi żgurat li kull miżura li 
tiġi applikata tkun ibbażata fuq analiżi 
tal-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji. 
(b) L-ispejjeż relatati mal-miżuri 
għandhom jinqasmu proporzjonalment 
mill-partijiet kollha fil-katina ta’ provvista 
u għandu jitqies il-prezz tal-prodott 
mediċinali kkonċernat. 
(c) L-indipendenza tas-sistema u l-interess 
leġittimu fil-protezzjoni tal-informazzjoni 
ta’ natura kummerċjalment kunfidenzjali 
u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
industrijali u kummerċjali u tad-data 
personali.

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż addizzjonali relatati mal-karatteristiki ta’ sikurezza jistgħu jipperikolaw il-ħila li 
jitkompla jiġi fornit is-suq u li jingħataw prezzijiet baxxi lill-pazjenti u l-gvernijiet. 
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Għaldaqstant, kwalunkwe karatteristiki ta’ sikurezza li għandhom jiġu implimentati 
għandhom jikkonformaw tal-anqas mat-tliet prinċipji li ġejjin:

a) L-effettività f’termini ta’ spejjeż tas-sistema, sabiex jiġi ggarantit li kull miżura li tiġi 
applikata tkun ibbażata fuq analiżi tal-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji u li s-sistema 
implimentata tiżgura t-tkomplija tas-sistema waqt li jiġu evitati l-ispejjiż addizzjonali u bla 
bżonn.

b) L-ispejjeż relatati mal-miżuri għandhom jiġu applikati proporzjonalment lill-partijiet 
kollha fil-katina ta’ provvista u għandhom ikunu marbuta mal-prezz tal-mediċini kkonċernati 
u mhux mal-volum. 

c) L-indipendenza garantita tas-sistema u l-interessi leġittimi biex tiġi protetta l-
informazzjoni ta’ natura kummerċjalment kunfidenzjali u d-drittijiet tal-proprjetà industrijali 
u kummerċjali, kif ukoll it-tagħrif kunfidenzjali dwar il-pazjenti.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-paragrafi 2 u 3 għandhom 
japplikaw ukoll għal detentur ta’ 
awtorizzazzjoni għall-manifattura li 
parzjalment jew kompletament ineħħi jew 
jgħatti karatteristiki ta’ sikurezza li jkunu 
applikati fuq bażi volontarja fuq prodotti 
mediċinali li huma suġġetti għal riċetta 
medika mill-manifattur oriġinali għall-
iskopijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-Kummissjoni għandha tniedi 
kampanja informattiva flimkien mal-



AD\809093MT.doc 17/25 PE438.139v02-00

MT

Aġenzija u mal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri. Il-kampanja għandha tkabbar l-
għarfien tal-konsumaturi dwar il-miżuri 
attwali ta' awtentikazzjoni, dwar il-
karatteristiki ta' sikurezza (bħal 
ologrammi u siġilli ta' sikurezza) fuq il-
pakkett tal-prodotti mediċinali, u dwar ir-
riskji involuti fix-xiri ta' prodotti 
mediċinali ffalsifikati. Għandha ssir 
enfasi partikolari dwar sorsi mhux 
awtorizzati u mhux liċenzjati fuq l-
Internet.

Ġustifikazzjoni

In-numru dejjem jiżdied ta' prodotti mediċinali ffalsifikati jindika li l-konsumaturi mhumiex 
konxji mir-riskji involuti fix-xiri ta' prodotti mediċinali ffalsifikati, b'mod partikolari minn siti 
elettroniċi illegali. Konsumaturi infurmati tajjeb jistgħu jikkontribwixxu għall-identifikazzjoni 
ta' prodotti mediċinali ffalsifikati fis-suq. 

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 85c

Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati 
Membri, għandha tiċċertifika u 
tistabbilixxi reġistru ta' spiżeriji 
akkreditati fuq l-internet. Reġistru ta’ dan 
it-tip għandu jkun aċċessibbli permezz ta’ 
bażi tad-data pubblika.
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi logo 
tal-Unjoni għaċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità 
li għandhu jkun jidher fuq is-siti ta’ 
spiżeriji fuq l-internet leġittimi. 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-ebda 
waħda mill-ispiżeriji mhux akkreditati ma 
tuża l-logo tal-Unjoni, jew twettaq 
kummerċ fi prodotti mediċinali fis-suq 
intern.
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li tissaħħaħ il-fiduċja tal-konsumatur meta jixtri mediċini permezz tal-ispiżeriji 
fuq l-internet, u tiġi minimizzata d-distribuzzjoni tal-mediċini ffalsifikati fuq l-internet.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 85d

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jadottaw l-atti ddelegati li 
fihom miżuri li jżidu l-għarfien fost il-
pubbliku ġenerali dwar ir-riskji marbuta 
max-xiri ta' prodotti mediċinali minn fuq 
l-internet, li jistgħu jinkludu: 
– twissijiet fin-naħa ta' fuq tal-paġna tal-
internet f'magni tat-tiftix f'każ ta' tiftixa 
għal prodotti mediċinali fuq l-internet; 
– kampanji ta' informazzjoni, 
b'kooperazzjoni mal-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-
konsumaturi; 
– il-forniment ta’ lista faċilment 
aċċessibbli ta’ spiżeriji akkreditati fuq l-
internet;
Dawk l-atti, li huma maħsuba biex 
jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-konsumatur għandhom ikunu involuti f’inizjattivi 
Ewropej u nazzjonali ta’ dan it-tip biex jitqajjem l-għarfien tal-pubbliku u tal-pazjenti dwar 
il-mediċini ffalsifikati. 
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L-organizzazzjonijiet tal-pazjenti għandhom l-esperjenza biex jipprovdu tagħrif relevanti, 
preċiż u aċċessibbli għall-komunitajiet li jafu sew. Pereżempju, il-pazjenti għandhom jitħeġġu 
biex ikunu jafu l-mediċini tagħhom – biex jevalwaw il-kwalità u l-provenjenza tagħhom, biex 
joqogħdu għassa għal sinjali li jistgħu jindikaw mediċina ffalsifikata, kwalunkwe differenza 
fil-mediċina nnifisha jew fil-pakkett tagħha, u biex jitħeġġew biex imorru għand professjonist 
tas-saħħa jekk ikollhom xi tħassib. 

Il-komunikazzjonijiet għandhom jisħqu fuq il-fatt li hu importanti li jkun hemm l-involviment 
tas-servizzi tas-saħħa u li l-mediċini li jinbiegħu biss bir-riċetta tat-tabib u dawk li 
m’għandhom bżonnha jinxtraw minn sorsi liċenzjati, u mhux li wieħed jagħmel dijanjożi u 
jimmedika lilu nnifsu barra mis-sistema tal-kura tas-saħħa. Dan it-tagħrif għandu jirrifletti l-
iżviluppi reċenti tal-UE dwar prinċipji ta’ kwalità dwar it-tgħarif lill-pazjenti approvati matul 
il-proċess tal-Forum Farmaċewtiku.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jekk ir-riżultat tal-ispezzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 ikun li l-persuna 
ma tikkonformax mal-prinċipji u l-linji 
gwida ta' prattika tajba ta' manifattura jew 
prattika ta' distribuzzjoni tajba kif previst 
bil-leġislazzjoni tal-Komunità, l-
informazzjoni għandha tiddaħħal fid-
database tal-Komunità msemmija fil-
paragrafu 6.

(7) Jekk ir-riżultat tal-ispezzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 ikun li l-persuna 
ma tikkonformax mal-prinċipji u l-linji 
gwida ta' prattika tajba ta' manifattura jew 
prattika ta' distribuzzjoni tajba kif previst 
bil-leġislazzjoni tal-Komunità, l-
informazzjoni għandha tiddaħħal fid-
database tal-Komunità msemmija fil-
paragrafu 6. Din l-informazzjoni għandha 
tispeċifika l-prinċipji, il-linji gwida u r-
regoli li ma ġewx rispettati. Id-database 
għandha tinkludi wkoll il-każijiet ta' 
sejbien ta' mediċini ffalsifikati fis-suq 
Ewropew.

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni mdaħħla fid-database Komunitarja għandha tkun kemm jista' jkun speċifika. 
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Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet previsti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 
[daħħal id-data konkreta 18-il xahar wara 
l-pubblikazzjoni] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

Mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tas-
sussidjarjetà, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-regoli dwar penalitajiet 
applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw 
li jkunu implimentati. Il-penalitajiet 
applikabbli, li jistgħu jkunu penalitajiet 
kriminali, għandhom iqisu t-theddida 
għas-saħħa pubblika ppreżentata bil-
falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali. Il-
penalitajiet previsti għandhom ikunu 
armonizzati,effettivi, proporzjonati u 
dissważivi, u għandhom ikopru, inter alia, 
il-forom ta' mġiba li ġejjin:

(1) il-manifattura ta' prodotti mediċinali, 
sustanzi attivi, eċċipjenti, partijiet, 
materjali u aċċessorji ffalsifikati;
(2) il-forniment jew offerta ta'provvista, 
inkluż senserija, traffikar, il-ħażna ta' 
provvista, l-importazzjoni u l-
esportazzjoni ta' prodotti mediċinali, 
sustanzi attivi, eċċipjenti, partijiet, 
materjali u aċċessorji ffalsifikati;
(3) il-ħolqien ta' dokumenti foloz jew 
tbagħbis ta' dokumenti;
(4) l-għajnuna u l-kompliċità fir-reati 
imsemmija hawn fuq;
(5) it-tentattiv ta' twettiq ta' wieħed mir-
reati msemmija hawn fuq;
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard minn [18-il xahar wara 
l-pubblikazzjoni] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.
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Ġustifikazzjoni

Il-falsifikazzjoni ta' prodotti mediċinali hi attività kriminali organizzata gravi li tipperikola l-
ħajja tal-individwi Għalhekk dan għandu jiġi rifless fis-sanzjonijiet kontra il-falsifikazzjoni It-
theddida għas-saħħa pubblika li tirrappreżenta l-falsifikazzjoni tal-mediċini trid tiġi 
rikonoxxuta meta jiġu stipulati r-regoli dwar il-penalitajiet applikabbli. Il-penalitajiet 
għandhom għaldaqstant ikunu superjuri għal dawk applikabbli għall-falsifikazzjoni jew il-
kontraffazzjoni ta’ tipi oħra ta’ merkanzija jew prodotti.

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118ba
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
netwerk bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija u 
l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
u tinvolvi lill-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti u tal-konsumaturi sabiex ikun 
żgurat l-iskambju ta' informazzjoni dwar 
il-miżuri li ttieħdu fil-ġlieda kontra l-
falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali, 
anke dwar is-sistemi ta' penalitajiet fis-
seħħ. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinftiehem b’mod korrett il-fenomenu tal-prodotti mediċinali ffalsifikati, eż. il-fatturi li 
jwasslu għax-xiri ta’ mediċini ffalsifikati, u jkun hemm azzjoni effikaċi biex tiġi miġġielda l-
falsifikazzjoni, hu essenzjali li tiġi stabbilita kooperazzjoni mal-Organizzazzjonijiet tal-
Pazjenti. Dawn tal-aħħar jistgħu jgħinu fil-ġbir ta’ data importanti dwar l-imġieba tal-
pazjenti, bħar-raġunijiet għalfejn jinxtraw mediċini ffalsifikati. 

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 127 ċ (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 127c

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta sat-
30 ta' Ġunju 2012, u mbagħad wara kull 
sentejn, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, dwar l-impatt tal-miżuri previsti 
minn din id-Direttiva u dwar il-bżonn ta' 
armonizzazzjoni ulterjuri. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b'mod partikolari jekk tinħtieġx 
armonizzazzjoni speċifika fir-rigward ta' 
bejgħ ta' prodotti mediċinali mingħajr 
riċetta tat-tabib u bejgħ ta' dawn il-
prodotti mill-internet. Barra dan, 
għandha ssir evalwazzjoni tal-punti tad-
dħul fis-suq ta' prodotti mediċinali 
ffalsifikai u dwar il-perikoli minn prodotti 
mediċinali li jinxtraw mingħajr riċetta tat-
tabib. Fejn jinħtieġ, dan ir-rapport 
għandu jiġi akkumpanjat minn proposti 
leġiżlattivi. Jekk jinħtieġ għandu 
jipproponi leġiżlazzjoni mfassla biex 
tinkludi l-prodotti mediċinali li jinxtraw 
mingħajr riċetta tat-tabib fl-ambitu ta' din 
id-Direttiva."

Ġustifikazzjoni

Il-parti l-kbira ta' prodotti ffalsifikati jidħlu fis-suq minn siti tal-internet illegali Il-
konsumaturi għandu jkollhom il-possibbiltà li jixtru prodotti mediċinali mill-internet u 
mingħajr riċetta tat-tabib Barra minn hekk, hemm ftit wisq informazzjoni dwar il-kwistjoni ta' 
fejn u meta l-prodotti mediċinali ffalsifikati għandhom l-akbar ċans li jidħlu fil-katina ta' 
distribuzzjoni legali.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Id-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-
konformità mal-Artikolu 1(9) ta' din id-
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Direttiva f’dak li għandu x'jaqsam mal-
Artikoli 54a(5) u mal-Artikoli 54a(2) u 
54a(3) sal-punt li huma msemmijin fl-
Artikolu 54a(5) tad-Direttiva 2001/83/EC 
kif emendata minn din id-Direttiva minn 
[daħħal id-data reali 6 xhur wara l-
pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva];

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-riskji dejjem jikbru minn mediċini ffalsifikati, l-introduzzjoni ta’ miżuri 
interim għat-tisħiħ tas-sikurezza tal-pazjenti qabel id-dħul fis-seħħ hi rikjesta b’mod urġenti. 
Il-miżuri interim għandhom jirrikjedu inter alia li d-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għall-
manifattura (inklużi dawk li jippakkjaw mill-ġdid) li jneħħu jew jgħattu karatteristiki ta’ 
sikurezza evidenti li jkunu applikati fuq bażi volontarja mill-oriġinatur, jissostitwixxuhom 
b’karatteristiki ta’ sikurezza evidenti ekwivalenti u għandhom ikunu strettament responsabbli 
fil-każ ta’ prodotti ffalsifikati li jidħlu fil-katin ta’ provvista bħala riżultat tal-azzjonijiet 
tagħhom. 

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Id-dispożizzjonijiet neċessarji għall-
konformità mal-Artikolu 1(6), (8) u (9)
[daħħal id-data konkreta 48 xahar wara l-
pubblikazzjoni].

(b) Id-dispożizzjonijiet neċessarji għall-
konformità mal-Artikolu 1(6) u (8) [daħħal 
id-data konkreta 48 xahar wara l-
pubblikazzjoni].

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-riskji dejjem jikbru minn mediċini ffalsifikati, l-introduzzjoni ta’ miżuri 
interim għat-tisħiħ tas-sikurezza tal-pazjenti qabel id-dħul fis-seħħ hi rikjesta b’mod urġenti. 
Il-miżuri interim għandhom jirrikjedu inter alia li d-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għall-
manifattura (inklużi dawk li jippakkjaw mill-ġdid) li jneħħu jew jgħattu karatteristiki ta’ 
sikurezza evidenti li jkunu applikati fuq bażi volontarja mill-oriġinatur, jissostitwixxuhom 
b’karatteristiki ta’ sikurezza evidenti ekwivalenti u għandhom ikunu strettament responsabbli 
fil-każ ta’ prodotti ffalsifikati li jidħlu fil-katin ta’ provvista bħala riżultat tal-azzjonijiet 
tagħhom. 

Emenda 28
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) id-dispożizzjonijiet neċessarji biex 
jikkonformaw mal-Artikolu 1(9) ta' din 
id-Direttiva għajr jekk għandu x'jaqsam 
mal-Artikolu 54a(5) u l-Artikoli 54a(2) u 
54a(3) sakemm jirreferu għall-Artikolu 
54a(5) tad-Direttiva 2001/83/KE kif 
emendata minn din id-Direttiva minn 
[daħħal id-data konkreta 48 xahar wara l-
pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva].

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-riskji dejjem jikbru minn mediċini ffalsifikati, l-introduzzjoni ta’ miżuri 
interim għat-tisħiħ tas-sikurezza tal-pazjenti qabel id-dħul fis-seħħ hi rikjesta b’mod urġenti. 

Il-miżuri interim għandhom jirrikjedu inter alia li d-detenturi ta’ awtorizzazzjoni għall-
manifattura (inklużi dawk li jippakkjaw mill-ġdid) li jneħħu jew jgħattu karatteristiki ta’ 

sikurezza evidenti li jkunu applikati fuq bażi volontarja mill-oriġinatur, jissostitwixxuhom 
b’karatteristiki ta’ sikurezza evidenti ekwivalenti u għandhom ikunu strettament responsabbli 

fil-każ ta’ prodotti ffalsifikati li jidħlu fil-katin ta’ provvista bħala riżultat tal-azzjonijiet 
tagħhom.
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