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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal regolament li jemenda, fir-rigward tal-informazzjoni għall-pubbliku ġenerali 
dwar prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem suġġetti għar-riċetta medika, ir-Regolament 
(KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-
sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għandha l-għan li tipprovdi qafas ċar għall-informazzjoni 
dwar il-mediċini suġġetti għal riċetta lill-konsumaturi bil-ħsieb li jippromwovu l-għażliet 
ibbażati fuq tagħrif min-naħa tal-konsumatur.

L-informazzjoni għall-pazjenti għandha tikkonforma ma' tliet kriterji ewlenin:

1. Għandha tkun affidabbli: l-informazzjoni għall-pazjenti għandha tkun ibbażata fuq it-
tagħrif xjentifiku l-aktar reċenti, b'referenza ċara għas-sors tiegħu;

2. Għandha tkun indipendenti: għandu jkun ċar min jissupplixxi u min jiffinanzja l-
informazzjoni biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jidentifikaw xi kunflitt tal-interess li jista' 
jkun hemm; 

3. Għandha tkun imfassla għall-pubbliku li mhux espert: l-informazzjoni għandha tinftiehem 
u tiġi vvalutata malajr, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet partikolari tal-konsumaturi (l-età, id-
differenzi kulturali u l-ħtieġa li l-informazzjoni tkun disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE).

 Ir-regolament propost jintroduċi struttura legali li tippermetti l-industrija farmaċewtika 
li tagħmel l-informazzjoni disponibbli għall-konsumaturi. Il-kwistjoni li tqum hija li 
jiġi aċċertat liema rwol l-industrija farmaċewtika għandha tieħu meta tipprovdi 
informazzjoni dwar prodotti mediċinali bir-riċetta biss direttament lill-pazjenti. Il-
kumpaniji farmaċewtiċi jkollhom informazzjoni estremament importanti li tirriżulta 
mir-riċerka xjentifika tagħhom. Dan jista' jirrappreżenta sors importanti ta' 
informazzjoni għall-konsumaturi. Madankollu, il-kumpaniji farmaċewtiċi ma jistgħux 
jitqiesu bħala fornituri indipendenti tal-informazzjoni dwar prodotti mediċinali, 
minħabba l-kunflitt inerenti ta' interess; 

 Id-distinzjoni bejn informazzjoni u riklamar mhijiex ċara. Il-konsumaturi jeħtieġu 
sorsi ta' informazzjoni li jinftiehmu u li jkunu ta' kwalità tajba fil-qasam tas-saħħa 
(partikolarment fuq l-Internet) sabiex ikunu jistgħu jivvalutaw l-għażliet tagħhom u 
jieħdu deċiżjoni tajba;

 L-aġenzija regolatorja għandha tingħata ħin biżżejjed biex tiċċekkja l-kwalità u l-
indipendenza tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-kumpaniji 
farmaċewtiċi;

 Id-database EudraPharm jista' jkun għodda utli biex tingħata informazzjoni lill-
konsumaturi. Għandu jsir użu akbar mir-riżorsi tal-EMA.

EMENDI
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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 regolament – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fl-20 ta’ Diċembru 2007 l-
Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni 
dwar "Rapport dwar il-prattiki kurrenti fir-
rigward tal-provvista ta' informazzjoni lill-
pazjenti dwar il-prodotti mediċinali". Ir-
rapport jikkonkludi li Stati Membri 
adottaw regoli u prattiki diverġenti fir-
rigward tal-għoti tal-informazzjoni, u 
b'hekk waslu f'sitwazzjoni fejn il-pazjenti u 
l-pubbliku inġenerali għandhom aċċess 
ugwali għall-informazzjoni dwar il-prodotti 
mediċinali. L-esperjenza li nkisbet mill-
applikazzjoni tal-qafas legali attwali wriet 
ukoll id-differenzi fl-interpretazzjoni tar-
regoli Komunitarji dwar ir-riklamar, u bejn 
id-dispożizzjonjiet nazzjonali dwar l-
informazzjoni.

(1) Fl-20 ta’ Diċembru 2007 l-
Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni 
dwar "Rapport dwar il-prattiki kurrenti fir-
rigward tal-provvista ta' informazzjoni lill-
pazjenti dwar il-prodotti mediċinali". Ir-
rapport jikkonkludi li Stati Membri 
adottaw regoli u prattiki diverġenti fir-
rigward tal-għoti tal-informazzjoni, u 
b'hekk waslu f'sitwazzjoni fejn il-pazjenti u 
l-pubbliku inġenerali ma għandhomx
aċċess ugwali għall-informazzjoni dwar il-
prodotti mediċinali. L-esperjenza li nkisbet 
mill-applikazzjoni tal-qafas legali attwali 
wriet ukoll id-differenzi fl-interpretazzjoni 
tar-regoli Komunitarji dwar ir-riklamar, u 
bejn id-dispożizzjonjiet nazzjonali dwar l-
informazzjoni, u dan jenfasizza l-ħtieġa 
urġenti għal distinzjoni aktar preċiża bejn 
ir-riklamar u l-informazzjoni.

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' distinzjoni ċara bejn l-informazzjoni u r-riklamar joħloq tagħwiġ fl-aċċess 
għall-informazzjoni fl-UE, u l-pubbliku jkun suġġett għal interpretazzjonijiet differenti u ftit 
jew wisq restrittivi min-naħa tal-Istati Membri rigward id-definizzjoni ta' x'jista' jitqies jew 
ma jitqiesx li hu riklamar.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipula li 
ċerti tipi ta’ informazzjoni huma suġġetti 
għall-kontroll mill-awtoritajiet nazzjonali 

(4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipula li
ċerti tipi ta’ informazzjoni huma suġġetti 
għall-kontroll mill-awtoritajiet nazzjonali 
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kompetenti tal-Istati Membri qabel ma 
jinxterdu. Dan jikkonċerna l-
informazzjoni dwar l-istudji xjentifiċi 
mhux b’intervent ibbażati fuq l-
osservazzjoni sperimentali, jew il-miżuri li 
jakkumpanjaw trattamenti għall-
prevenzjoni u trattamenti mediċi, jew 
informazzjoni li tippreżenta l-prodott 
mediċinali fil-qagħda tal-kundizzjoni li 
trid tiġi pprevenuta jew trattata. Fil-każ ta’ 
prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem 
awtorizzati skont it-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, għandha 
ssir dispożizzjoni wkoll għal ċerti tipi ta’ 
informazzjoni suġġetti għal stħarriġ minn 
qabel tal-informazzjoni min-naħa tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn 
hawn ’il quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

kompetenti tal-Istati Membri qabel ma 
jsiru disponibbli. Fil-każ ta’ prodotti 
mediċinali għall-użu tal-bniedem 
awtorizzati skont it-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, għandu 
jsir provvediment ukoll biex ċerti tipi ta’ 
informazzjoni jkunu suġġetti għal stħarriġ 
minn qabel min-naħa tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn hawn ’il 
quddiem imsejħa 'l-Aġenzija'), u biex l-
Aġenzija timmonitorja l-miżuri li jieħu l-
manifattur wara rapport b'reazzjonijiet 
negattivi u l-aġġornament konsegwenti 
tal-materjal stampat.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta hija marbuta mal-informazzjoni li ma tiġix approvata mill-awtoritajiet 
kompetenti waqt ir-reġistrazzjoni tal-prodotti mediċinali u li fil-fatt tkun informazzjoni 
“push” moħbija. Kwalunkwe informazzjoni rilevanti marbuta mal-istudji hija mniżżla fil-
fuljett ta’ tagħrif tal-pazjent u s-Sommarju dwar il-Karatteristiċi tal-Prodott (SmPC), li huma 
parti mill-fajl ta’ reġistrazzjoni għall-approvazzjoni.

Emenda 3

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga tal-Artikolu 100g(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE l-informazzjoni dwar 
il-prodott mediċinali msemmi fl-
Artikolu 100b(d) ta’ dik id-Direttiva 
għandha tkun suġġetta għal verifika mill-
Aġenzija qabel il-pubblikazzjoni tagħha.

1. B’deroga tal-Artikolu 100g(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE l-informazzjoni dwar 
il-prodott mediċinali msemmi fl-Artikolu 
100b(d) ta’ dik id-Direttiva għandha tkun 
suġġetta għal verifika mill-Aġenzija qabel 
issir disponibbli, sakemm din l-
informazzjoni tingħata f'websajt u 
sakemm Stat Membru jidħol responsabbli 
għall-monitoraġġ tal-kontenut imqassam, 
skont l-Artikolu 100h tad-Direttiva 
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2001/83/KE.

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 100h tad-Direttiva 2001/83/KE.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 20b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandu jippreżenta lill-Aġenzija 
arranġament tat-test tal-informazzjoni li 
trid titqassam.

2. Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandu jippreżenta lill-Aġenzija 
arranġament tat-test tal-informazzjoni li 
trid issir disponibbli.

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tiffoka fuq il-pazjent. Għalhekk l-informazzjoni mhux promozzjonali 
dwar il-prodotti mediċinali għandha tkun disponibbli għall-pazjenti u għall-pubbliku ġenerali 
mid-detenturi tal-awtoritzzazzjoni għat-tqegħid fis-suq skont il-“prinċipju pull” li permezz 
tiegħu l-pazjenti/il-pubbliku jkollhom aċċess għall-informazzjoni jekk ikunu jeħtiġuha (bil-
kuntrarju tal-“prinċipju push” li permezz tiegħu d-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq ixerrdu l-informazzjoni fost il-pazjenti u l-pubbliku ġenerali).

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista' toġġezzjona għall-
informazzjoni mressqa jew partijiet minnha 
fuq raġunijiet li għandhom x’jaqsmu man-
nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa tad-
Direttiva 2001/83/KE fi żmien 60 jum

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

raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha, fi żmien 
120 jum wara li tasal in-notifika. Jekk l-
Aġenzija ma toġġezzjonax fi żmien 
120 jum, l-informazzjoni għandha titqies 
bħala aċċettata u tista’ tiġi ppubblikata.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini tiddikjara r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha 
jagħmel il-proċess tat-tħejjija tal-informazzjoni aktar trasparenti u effiċjenti. L-estensjoni tal-
iskadenza taż-żmien għal aċċettazzjoni taċita tal-informazzjoni minn 60 għal 120 jum 
tippermetti lill-Aġenzija li jkollha aktar żmien biex tagħti raġunijiet ċari għad-deċiżjonijiet 
tagħha.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-Aġenzija tqajjem oġġezzjonijiet 
għall-informazzjoni ppreżentata u l-
applikant iqis li dawn l-oġġezzjonijiet ma 
jkunux ġustifikati, l-Aġenzija għandha 
tagħti lill-applikant, fuq talba tiegħu jew 
tagħha, l-opportunità biex jappoġġa l-
argumenti tiegħu jew tagħha bil-miktub 
jew f'seduta ta' smigħ orali fi żmien 30 
jum tax-xogħol minn meta l-Aġenzija 
tirċievi t-talba. L-Aġenzija għandha 
tiġġustifika t-tweġiba tagħha fi żmien 30 
jum tax-xogħol minn meta tirċievi d-
dikjarazzjoni bir-raġunijiet tal-applikant.

Ġustifikazzjoni

Dan biex il-proċess ikun aktar trasparenti billi tingħata l-opportunità liż-żewġ naħat li 
jressqu l-każ tagħhom.
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Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 57(1), il-punt (l) għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(l) toħloq “database” dwar prodotti 
mediċinali, li għandu jkun aċċessibbli 
għall-pubbliku ġenerali, bil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-UE, u tiżgura li jkun 
aġġornat, u amministrat 
indipendentement mill-interessi
kummerċjali tal-kumpaniji farmaċewtiċi;
id-“database” għandu jiffacilita t-
tfittxija għall-informazzjoni diġà 
awtorizzata għall-fuljetti għall-pakketti;
għandu jinkludi taqsima dwar prodotti 
mediċinali awtorizzati għall-kura tat-
tfal; l-informazzjoni pprovduta għall-
pubbliku għandha tkun fi kliem xieraq u 
li jista’ jinftiehem, imfassal għall-
pubbliku li mhux espert;"

Ġustifikazzjoni

Hu kruċjali li jissaħħaħ ir-rwol tal-EMA rigward l-informazzjoni lill-pubbliku dwar il-
prodotti mediċinali li jkunu jeħtieġu riċetta, sabiex ikun żgurat li ċ-ċittadini kollha jkollhom 
aċċess indaqs għal informazzjoni ta' kwalità tajba. Il-ġestjoni tad-database bl-informazzjoni 
għall-pubbliku għandha tikkonforma mal-kriterji ta' eżenzjoni għal dik l-informazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-Artikolu 57(2) għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:



AD\813298MT.doc 9/10 PE439.345v02-00

MT

"2. Id-“database” previst fil-paragrafu 
1(l) għandu jinkludi s-sommarji tal-
karatteristiċi tal-prodott, il-fuljett 
imqiegħed fil-pakkett għall-pazjent jew 
għal min juża l-prodott u l-
informazzjoni murija fuq it-tikketta. Id-
“database” għandu jkun żviluppat fi 
stadji, waqt li tingħata prijorità lill-
prodotti mediċinali awtorizzati taħt dan 
ir-Regolament u dawk awtorizzati taħt 
il-Kapitolu 4 tat-Titolu III tad-Direttiva 
2001/83/KE u d-Direttiva 2001/82/KE 
rispettivament. Id-“database” għandu 
[...] jkun estiż biex jinkludi kull prodott 
mediċinali mqiegħed fis-suq fil-
Komunità.
Meta xieraq, id-“database” għandu 
wkoll jinkludi referenzi għad-“data” 
dwar provi kliniċi li preżentement qed 
jitwettqu jew li diġà tlestew, li jinsabu 
fid-“database” ta’ provi kliniċi 
pprovduti fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 
2001/20/KE. Il-Kummissjoni, 
b’konsultazzjoni mal-Istati Membri, 
għandhom joħorġu linji ta’ gwida dwar 
oqsma ta’ “data” li għandhom ikunu 
inklużi u li jistgħu jkunu aċċessibbli 
għall-pubbliku.
Id-"database" għandu jiġi ppubbliċizzat 
maċ-ċittadini Ewropej. L-informazzjoni 
mogħtija mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni u approvata 
mill-awtoritajiet nazzjonali għandha 
tintbagħat lill-Aġenzija u tiġi inkluża fid-
"database" tagħha li jkun disponibbli 
għall-pubbliku."

Ġustifikazzjoni

Id-database għandu jkun aċċessibbli għall-pubbliku bħala għajn ewlenija ta' informazzjoni
oġġettiva. Għal dan il-għan, l-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-EMA stess għandhom ikunu 
proattivi biex jiżguraw li jintuża b'mod effikaċi. 
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