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Emenda 23
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Ċitazzjoni 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data1,
1 ĠU C 229, 23.9.2009, p. 19.

Or. en

Emenda 24
Antonyia Parvanova

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 
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' 

(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 
jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni mhux 
mixtieqa suspettuża għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, identifikata 
b’sentenza spjegattiva korrispondenti fit-
taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott, u fil-
fuljett ta’ tagħrif għall-pazjent, 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 
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prodotti mediċinali għall-użu veterinarju u 
mill-bniedem u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

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').

Or. en

Ġustifikazzjoni

Indikazzjoni speċjali għal mediċini li jkun qed isirilhom studju wara l-awtorizzazzjoni tgħin 
kemm lill-professjonisti għall-kura tas-saħħa kif ukoll lill-pazjenti biex jidentifikaw mediċini 
ġodda taħt sorveljanza stretta u tgħinhom ikunu aktar konxji li jirrappurtaw kull reazzjoni 
mhux mixtieqa li jista’ jkun hemm.

Emenda 25
Anja Weisgerber

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 
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 

(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 
kontinwament. Bħalma jsir għall-
mediċini kollha, il-pazjenti u l-
professjonisti għall-kura tas-saħħa 
għandhom ikunu 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-
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mill-bniedem u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

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').

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teżisti problema kbira ta' konformità b'konsegwenzi serji għas-saħħa tal-pazjenti li jitfgħu piż 
fuq is-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa.  Lingwaġġ daqshekk qawwi jista' jiskoraġġixxi 
aktar lill-pazjenti milli jikkonformaw mat-trattament u jaffettwa b'mod indirett ir-rappurtar 
ta' reazzjonijiet mhux mixtieqa possibbli għal prodotti li mhumiex inklużi f'din il-kategorija ta' 
prodotti. Il-pazjenti u l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa għandhom ikunu mħeġġa 
jirrappurtaw ir-reazzjonijiet mhux mixtieqa possibbli kollha.

Emenda 26
Philippe Juvin

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

Or. fr

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' tkun sors ta' 
konfużjoni għall-pazjenti (dawn tal-aħħar jistgħu jaqbżu tagħrif importanti li jkun imniżżel 
fit-TKP iżda mhux fit-taqsira tat-tagħrif essenzjali), u tista' toħloq problemi ta' leġġibilità 
(pereżempju, meta l-fuljetti jkunu ppubblikati f'diversi lingwi).
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Emenda 27
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Biex tkun żgurata kooperazzjoni mill-
qrib bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-
farmakoviġilanza, il-mandat tal-grupp ta' 
koordinazzjoni stipulat bl-Artikolu 27 tad-
Direttiva 2001/83/KE għandu jitwessa'
biex jinkludi l-eżami tal-mistoqsijiet 
relatati mal-farmakoviġilanza tal-prodotti 
kollha mediċinali awtorizzati mill-Istati 
Membri. Biex iwettaq il-ħidmiet il-ġodda 
tiegħu, il-grupp ta' koordinazzjoni għandu 
jissaħħaħ aktar permezz tal-adozzjoni ta' 
regoli ċari fir-rigward tal-għarfien espert 
rikjest, tal-adozzjoni tal-opinjonijiet, tat-
trasparenza, tal-indipendenza u s-
segretezza professjonali tal-membri tiegħu, 
u l-ħtieġa għall-kooperazzjoni bejn il-
Komunità u l-korpi nazzjonali.

(12) Biex tkun żgurata kooperazzjoni mill-
qrib bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-
farmakoviġilanza msejsa fuq il-kompetenzi 
tas-sistemi ta' farmakoviġilanza tal-Istati 
Membri, għandu jitwaqqaf grupp ta' 
koordinazzjoni ġdid inkarigat b'mod 
speċifiku minn dawn il-kwistjonijiet ta' 
farmakoviġilanza, biex jeżamina
mistoqsijiet relatati mal-farmakoviġilanza 
tal-prodotti kollha mediċinali awtorizzati 
mill-Istati Membri. Biex iwettaq il-ħidmiet 
il-ġodda tiegħu, dan il-grupp ta' 
koordinazzjoni ġdid għandu jissaħħaħ aktar 
permezz tal-adozzjoni ta' regoli ċari fir-
rigward tal-għarfien espert rikjest, tal-
adozzjoni tal-opinjonijiet, tat-trasparenza, 
tal-indipendenza u s-segretezza 
professjonali tal-membri tiegħu, u l-ħtieġa 
għall-kooperazzjoni bejn il-Komunità u l-
korpi nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 28
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Bl-għan li jkun żgurat li jinżamm l- (13) Bl-għan li jkun żgurat li jinżamm l-
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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.

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 tal-Bilanċ bejn il-
Benefiċċji u r-Riskji fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza tal-Aġenzija.

Or. fr

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 relatati mal-farmakoviġilanza" 
(proposta għal regolament, Artikolu 1, punt 14).

Emenda 29
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Biex aktar tiżdied il-koordinazzjoni 
tar-riżorsi bejn l-Istati Membri, Stat 
Membru għandu jkun awtorizzat li 
jiddelega ċerti ħidmiet ta' 
farmakoviġilanza lil Stat Membru ieħor.

(17) Biex tiżdied il-kompetenza fil-qasam 
tal-farmakoviġilanza fil-livell 
Komunitarju, Stat Membru għandu jkun 
jista' jagħżel li t-timijiet tiegħu jitħarrġu 
minn timijiet speċjalizzati ta' Stat Membru 
ieħor.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m'għandhomx ikunu jistgħu jaħarbu mir-responsabbiltà tagħhom fil-qasam 
tal-farmakoviġilanza.
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Emenda 30
Philippe Juvin

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 ikunu estiżi 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 perjodiċi ta' 
aġġornament dwar is-sikurezza għal 
prodotti bħal dawn f'intervalli speċifiċi
fejn jeħtieġ li ssir evalwazzjoni tar-riskju 
tagħhom jew li ssir reviżjoni tal-
adegwatezza tat-tagħrif dwar il-prodott.

Or. fr

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.



AM\803594MT.doc 9/42 PE438.448v01-00

MT

Emenda 31
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Għall-ħarsien tas-saħħa pubblika, 
għandu jkun hemm finanzjament xieraq 
tal-attivitjiet relatati mal-farmakoviġilanza 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.
Għandu jkun possibbli l-iżgurar ta' 
finanzjament adegwat għall-attivitajiet ta' 
farmakoviġilanza permezz tal-ġbir ta' 
miżati. Madankollu, l-immaniġġjar ta' 
dawn il-miżati miġbura għandha tkun taħt 
il-kontroll permanenti tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti biex tkun garantita l-
indipendenza tagħhom.

(28) Għall-ħarsien tas-saħħa pubblika, 
għandu jkun hemm finanzjament xieraq 
tal-attivitajiet relatati mal-
farmakoviġilanza mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti. Għal dan il-għan, 
għandu jkun possibbli l-ġbir indirett ta' 
riżorsi addizzjonali. Madankollu, l-
immaniġġjar ta' dawn il-miżati miġbura 
għandu jkun taħt il-kontroll permanenti tal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex 
tkun garantita l-indipendenza tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza finanzjarja stretta tal-attivitajiet ta' farmakoviġilanza għandha tkun 
iggarantita. Għalhekk il-ġbir dirett ta' miżati għandu jkun evitat billi dan jista' jistabbilixxi 
relazzjoni bbażata fuq "ħlas għas-servizzi mogħtija".

Emenda 32
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej: imħassar
(a) jiddaħħal il-punt 3a li ġej:
"(3a) taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ biex il-mediċina tintuża b'mod 
sikur u effettiv;
(b) jiżdied is-subparagrafu li ġej:
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“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-
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.”

Or. fr

Justification

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Emenda 33
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej: 3. L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:
(a) jiddaħħal il-punt 3a li ġej: (a) jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"(3a) taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ biex il-mediċina tintuża b'mod 
sikur u effettiv;
(b) jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“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-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, it-taqsira għandha 
tinkludi d-dikjarazzjoni li ġejja: “Dan il-
prodott mediċinali huwa suġġett għal 
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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.”

sorveljanza tas-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni. Ir-reazzjonijiet kollha 
suspettużi mhux mixtieqa għandhom jiġu 
rappurtati lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek 
jew lil <isem u indirizz tal-internet tal-
awtorità kompetenti nazzjonali>.”

Or. en

Justification

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Emenda 34
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 11

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-
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.”

“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-
dikjarazzjoni: “Dan il-prodott mediċinali 
ġie ppruvat li huwa ta' benefiċċju għal 
pazjenti bil-kundizzjoni tiegħek. Bħalma 
jsir fil-każ tal-mediċini kollha huwa 
suġġett għal sorveljanza ta' sikurezza. Ir-
reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
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mixtieqa għandhom jiġu rappurtati lil 
<isem u indirizz tal-internet tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali>.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-prodotti fil-lista msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament, li l-awtorizzazzjoni tagħhom 
hija suġġetta għal kundizzjonijiet speċifiċi, it-Taqsira tal-Karatteristiċi tal-Prodott għandha 
ssemmi li l-prodott huwa suġġett għal sorveljanza ta' sikurezza u mhux għal sorveljanza 
b'mod intensiv. Lingwaġġ daqshekk qawwi jista' jiskoraġġixxi aktar lill-pazjenti milli 
jikkonformaw mat-trattament u jaffettwa b'mod indirett ir-rappurtar ta' reazzjonijiet mhux 
mixtieqa possibbli għal prodotti li mhumiex inklużi f'din il-kategorija ta' prodotti. Il-pazjenti u 
l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa għandhom ikunu mħeġġa jirrappurtaw ir-
reazzjonijiet mhux mixtieqa possibbli kollha.

Emenda 35
Ashley Fox

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“3. The national competent authorities 
shall make publicly available without delay 
the marketing authorisation together with 
the summary of the product characteristics 
and any conditions established in 
accordance with Articles 21a, 22 and 22a, 
together with any deadlines for their 
fulfilment, for each medicinal product 
which they have authorised.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. The national competent authorities 
shall make publicly available without delay 
the marketing authorisation together with 
the package leaflet, the summary of the 
product characteristics and any conditions 
established in accordance with Articles 
21a, 22 and 22a, together with any 
deadlines for their fulfilment, for each 
medicinal product which they have 
authorised.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 
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huma awtorizzaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tista' tingħata awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq suġġetta għal waħda jew 
iżjed minn dawn il-kundizzjonijiet:

Minbarra d-dispożizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 19, tista' tingħata awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq suġġetta għal waħda 
jew iżjed minn dawn il-kundizzjonijiet:

Or. fr

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 37
Bernadette Vergnaud

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontinwazzjoni tal-awtorizzazzjoni 
għandha tkun marbuta mal-evalwazzjoni 

Il-kontinwazzjoni tal-awtorizzazzjoni 
għandha tkun marbuta mal-evalwazzjoni 



PE438.448v01-00 14/42 AM\803594MT.doc

MT

mill-ġdid ta’ kull sena ta' dawn il-
kundizzjonijiet.

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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iddaħħal ir-rekwiżit tal-pubblikazzjoni tal-kundizzjonijiet. It-tneħħija tagħhom mhijiex 
ġustifikata.

Emenda 38
Bernadette Vergnaud

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

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-
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.

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-
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 xierqa,
fi żmien 30 jum minn meta waslet it-talba 
bil-miktub. Din it-talba għandha ssir 
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pubblika 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. Din id-deċiżjoni għandha ssir 
pubblika bla dewmien. 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjonijiet f'ċirkustanzi straordinarji għandhom jingħataw bi trasparenza sħiħa.

Emenda 39
Bernadette Vergnaud

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

«1. Għandu jitwaqqaf grupp ta' 
koordinazzjoni għall-finijiet li ġejjin:

«1. Għandhom jitwaqqfu żewġ gruppi ta' 
koordinazzjoni għall-finijiet li ġejjin:

(a) grupp ta' koordinazzjoni għar-
rikonoxximent reċiproku u l-proċeduri 
deċentralizzati għall-finijiet li ġejjin:

(a) l-eżami ta' kwalunkwe mistoqsija 
relatata ma' awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq ta' prodott mediċinali f'żewġ Stati 
Membri jew aktar skont il-proċeduri 
stipulati fil-Kapitolu 4;

(i) l-eżami ta' kwalunkwe mistoqsija 
relatata ma' awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq ta' prodott mediċinali f'żewġ Stati 
Membri jew aktar skont il-proċeduri 
stipulati fil-Kapitolu 4;

(b) l-eżami tal-mistoqsijiet relatati mal-
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farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali 
awtorizzati mill-Istati Membri, skont l-
Artikoli 107c, 107e, 107g, 107l u 107r;

(c) l-eżami tal-mistoqsijiet relatati mal-
bidliet tal-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija mill-Istati Membri, skont l-
Artikolu 35(1).

(ii) l-eżami tal-mistoqsijiet relatati mal-
bidliet tal-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija mill-Istati Membri, skont l-
Artikolu 35(1), bl-eċċezzjoni ta' kull 
kwistjoni marbuta mal-farmakoviġilanza.

L-Aġenzija għandha twettaq il-ħidmiet tas-
segretarjat għal dan il-grupp ta' 
koordinazzjoni.

L-Aġenzija għandha twettaq il-ħidmiet tas-
segretarjat għal dan il-grupp ta' 
koordinazzjoni.

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 tiegħu, il-grupp ta' 
koordinazzjoni għar-rikonoxximent 
reċiproku u l-proċeduri deċentralizzati 
għandu jkun megħjun mill-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem imsemmi fl-Artikolu 5(1) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004. ”

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 40
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) grupp ta' koordinazzjoni għall-
evalwazzjoni tar-riskji fir-rigward tal-
farmakoviġilanza, inkarigat mill-kompiti 
li ġejjin:

(i) l-eżami ta' kull kwistjoni marbuta mal-
farmakoviġilanza għall-prodotti 



AM\803594MT.doc 17/42 PE438.448v01-00

MT

mediċinali awtorizzati mill-Istati Membri, 
skont l-Artikoli 107c, 107e, 107g, 107l u 
107r;

(ii) l-eżami ta' kull kwistjoni marbuta 
mal-bidliet tal-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija mill-Istati Membri, skont l-
Artikolu 35(1), għal kull kwistjoni 
marbuta mal-farmakoviġilanza.

L-Aġenzija għandha tipprovdi s-
segretarjat ta' dan il-grupp ta' 
koordinazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 41
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

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. ”

Or. fr
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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 relatati mal-farmakoviġilanza" 
(proposta għal regolament, Artikolu 1, punt 14). Din l-emenda għandha tkun applikata fit-test 
kollu tal-proposta għal direttiva.

Emenda 42
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Il-Membri tal-grupp ta' koordinazzjoni u 
l-esperti għandhom, fir-rigward tat-twettiq 
ta' ħidmiethom, joqogħdu fuq ir-riżorsi 
xjentifiċi u regolatorji disponibbli għall-
korpi nazzjonali tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq. Kull awtorità kompetenti 
nazzjonali għandha tissorvelja l-livell ta' 
għarfien espert tal-valutazzjonijiet 
imwettqa u tiffaċilita l-attivitajiet tal-
membri maħtura tal-grupp ta' 
koordinazzjoni u tal-esperti.

“Il-Membri tal-gruppi ta' koordinazzjoni u 
l-esperti għandhom, fir-rigward tat-twettiq 
ta' ħidmiethom, joqogħdu fuq ir-riżorsi 
xjentifiċi u regolatorji disponibbli għall-
korpi nazzjonali tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u tal-farmakoviġilanza, 
rispettivament. Kull awtorità kompetenti 
nazzjonali għandha tissorvelja l-livell ta' 
għarfien espert tal-valutazzjonijiet 
imwettqa u tiffaċilita l-attivitajiet tal-
membri maħtura tal-gruppi ta' 
koordinazzjoni u tal-esperti.

L-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 għandu japplika għall-grupp
ta' koordinazzjoni fir-rigward tat-
trasparenza u l-indipendenza tal-membri 
tiegħu. ”

L-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 għandu japplika għall-
gruppi ta' koordinazzjoni fir-rigward tat-
trasparenza u l-indipendenza tal-membri 
tagħhom.”

Il-membri tagħhom jistgħu jkunu biss 
membri ta' wieħed mill-gruppi fl-istess 
żmien.

Il-membri tal-grupp ta' koordinazzjoni 
għall-Evalwazzjoni tar-Riskji fil-qasam 
tal-Farmakoviġilanza huma 
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ġerarkikament indipendenti mill-korpi 
nazzjonali inkarigati mill-għoti tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 43
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"4. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija jew 
ir-rappreżentat u r-rappreżentanti tal-
Kummissjoni għandhom ikunu intitolati li 
jattendu l-laqgħat kollha tal-grupp ta' 
koordinazzjoni.

"4. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija jew 
ir-rappreżentat u r-rappreżentanti tal-
Kummissjoni għandhom ikunu intitolati li 
jattendu l-laqgħat kollha tal-gruppi ta' 
koordinazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 44
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-membri tal-grupp ta' koordinazjoni 
għandhom jiżguraw li hemm 
koordinazzjoni xierqa bejn il-ħidmiet ta'
dak il-grupp u l-ħidma tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, inklużi l-korpi 
konsultattivi kkonċernati bl-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

5. Il-membri tal-gruppi ta' koordinazjoni 
għandhom jiżguraw li hemm 
koordinazzjoni xierqa bejn il-ħidmiet tal-
grupp tagħhom u l-ħidma tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, inklużi l-korpi 
konsultattivi kkonċernati bl-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u 
dawk responsabbli mis-sorveljanza tal-
mediċini, rispettivament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 45
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għajr fejn huwa stipulat mod ieħor f'din 
id-Direttiva, il-grupp ta' koordinazzjoni 
għandu juża l-aħjar sforzi tiegħu biex id-
deċiżjonijiet jittieħdu b'konsensus. Jekk ma 
jistax jintlaħaq ftehim bħal dan, il-
pożizzjoni tal-maġġoranza tal-membri 
għandha tgħodd.

6. Għajr fejn huwa stipulat mod ieħor f'din 
id-Direttiva, il-gruppi ta' koordinazzjoni 
għandhom jużaw l-aħjar sforzi tagħhom
biex id-deċiżjonijiet jittieħdu b'konsensus.
Jekk ma jistax jintlaħaq ftehim bħal dan, il-
pożizzjoni tal-maġġoranza tal-membri 
għandha tgħodd.

Or. fr

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 46
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – punt 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 lejliet il-laqgħat. 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 tal-minoranzi, għandhom 
ikunu disponibbli għall-pubbliku sa xahar 
wara l-laqgħa."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 47
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. L-Artikolu 59(1) huwa emendat kif 
ġej:

imħassar

(a) jiddaħħal il-punt (aa) li ġej:
"(aa) taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ biex il-mediċina tintuża b'mod 
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sikur u effettiv;”
(b) jiżdiedu t-tieni u t-tielet subparagrafi li 
ġejjin:
“It-tagħrif imsemmi fil-punt (aa) tal-
ewwel subparagrafu għandu jitressaq 
f'kaxxa mdawwra minn burdura sewda.
Kwalunkwe test ġdid jew emendat għandu 
għal perjodu ta' sena jitressaq f'test b'tipa 

grassa u bis-simbolu li ġej  qablu u 
bit-test "Tagħrif ġdid".
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.”

Or. fr

Justification

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Emenda 48
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 59(1) huwa emendat kif ġej: L-Artikolu 59(1) huwa emendat kif ġej:
(a) jiddaħħal il-punt (aa) li ġej: (a) jiddaħħal il-punt (aa) li ġej:
“(aa) taqsira tat-tagħrif essenzjali meħtieġ 
biex il-mediċina tintuża b'mod sikur u 
effettiv;”
(b) jiżdiedu t-tieni u t-tielet subparagrafi li 
ġejjin:
“It-tagħrif imsemmi fil-punt (aa) tal-
ewwel subparagrafu għandu jitressaq 
f'kaxxa mdawwra minn burdura sewda.
Kwalunkwe test ġdid jew emendat għandu 
għal perjodu ta' sena jitressaq f'test b'tipa 

grassa u bis-simbolu li ġej qablu u bit-
test "Tagħrif ġdid".
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>".”

“(aa) Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-
lista msemmija fl-Artikolu 23 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, it-taqsira 
għandha tinkludi d-dikjarazzjoni li ġejja:
“Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett 
għal sorveljanza tas-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni. Ir-reazzjonijiet kollha 
suspettużi mhux mixtieqa għandhom jiġu 
rappurtati lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek 
jew lil <isem u indirizz tal-internet tal-
awtorità kompetenti nazzjonali>".”

Or. en

Justification

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Emenda 49
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1

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

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>".”

“Dan il-prodott mediċinali ġie ppruvat li 
huwa ta' benefiċċju għal pazjenti bil-
kundizzjoni tiegħek. Bħalma jsir fil-każ 
tal-mediċini kollha huwa suġġett għal 
sorveljanza ta' sikurezza. Ir-reazzjonijiet 
kollha suspettużi mhux mixtieqa 
għandhom jiġu rappurtati lit-tabib jew lill-
ispiżjar tiegħek jew lil <isem u indirizz tal-
internet tal-awtorità kompetenti 
nazzjonali>".”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teżisti problema kbira ta' konformità b'konsegwenzi serji għas-saħħa tal-pazjenti li jitfgħu piż 
fuq is-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa.  Lingwaġġ daqshekk qawwi jista' jiskoraġġixxi 
lill-pazjenti milli jikkonformaw mat-trattament u jaffettwa b'mod indirett ir-rappurtar ta' 
reazzjonijiet mhux mixtieqa possibbli għal prodotti li mhumiex inklużi f'din il-kategorija ta' 
prodotti.

Emenda 50
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 65 – punt g u punt g a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 65 jiżdied il-punt (g) li ġej: Fl-Artikolu 65 jiżdiedu l-punti (g) u (ga) li 
ġejjin:

“(g)“(g) the summary of the essential 
information necessary to use the medicine 
safely and effectively provided for in 
Article 11(3a) and Article 59(1)(aa).”it-
taqsira tat-tagħrif essenzjali meħtieġ għall-
użu sikur u effettiv tal-mediċina stipulat fl-
Artikolu 11(3a) u l-Artikolu 59(1)(aa). ”

“(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). ”

(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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 51
Philippe Juvin

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). ”

Or. fr



PE438.448v01-00 26/42 AM\803594MT.doc

MT

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' tkun sors ta' 
konfużjoni għall-pazjenti (dawn tal-aħħar jistgħu jaqbżu tagħrif importanti li jkun imniżżel 
fit-TKP iżda mhux fit-taqsira tat-tagħrif essenzjali), u tista' toħloq problemi ta' leġġibilità 
(pereżempju, meta l-fuljetti jkunu ppubblikati f'diversi lingwi).

Emenda 52
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – 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 t-tobba, l-ispiżjara u lill-
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa kif 
ukoll lill-pazjenti jirrappurtaw reazzjonijiet 
suspettużi mhux mixtieqa lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti jew lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' farmakoviġilanza għandha tkun aktar trasparenti u tinvolvi dejjem aktar lill-
pazjenti.

Emenda 53
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 103

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru jista' jiddelega kwalunkwe 
ħidma fdata f'idejh skont dan it-Titolu lil 
Stat Membru ieħor sakemm isir ftehim bil-

Stat Membru ma jistax jiddelega l-ħidmiet
fdati f'idejh skont dan it-Titolu. Jista' jitlob 
taħriġ u għajnuna lil Stat Membru ieħor, 
sakemm isir ftehim bil-miktub minn dan 
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miktub minn dan tal-aħħar. tal-aħħar.
L-Istat Membru li jiddelega għandu 
jgħarraf lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija u 
lill-Istati Membri oħra tad-delegazzjoni 
bil-miktub. L-Istat Membru li jiddelega u 
l-Aġenzija għandhom jippubblikaw dan it-
tagħrif.

L-Istat Membru li jagħmel it-talba u l-Istat 
Membru li jħarreġ għandhom iressqu 
pjan ta' taħriġ u ta' għajnuna dettaljat u li 
jkun allokat baġit għalih lill-Kummissjoni 
u lill-Aġenzija, li għandhom jiffinanzjawh 
permezz tal-fondi pubbliċi tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m'għandhomx ikunu jistgħu jaħarbu mir-responsabbiltà tagħhom fil-qasam 
tal-farmakoviġilanza.

Emenda 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 105

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-maniġment tal-fondi maħsuba għall-
attivitajiet marbuta mal-farmakoviġilanza, 
it-tħaddim tan-netwerks ta' komunikazzjoni 
u s-sorveljanza tas-suq għandhom ikunu
taħt il-kontroll permanenti tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti biex jiggarantixxu l-
indipendenza tagħhom.

L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, it-tħaddim tan-netwerks 
ta' komunikazzjoni u s-sorveljanza tas-suq 
għandhom jibbenefikaw minn 
finanzjament pubbliku li jkun biżżejjed 
għall-ħidmiet li ngħataw. Il-ġestjoni tal-
fondi allokati għall-finanzjament ta' dawn 
l-attivitajiet għandha tkun taħt il-kontroll 
permanenti tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti biex jiggarantixxu l-
indipendenza tagħhom.

L-ewwel paragrafu ma għandux ifixkel il-
ġbir ta' miżati li għandhom jitħallsu mid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għat-twettiq ta' dawk l-attivitajiet 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

L-ewwel paragrafu ma għandux ifixkel il-
ġbir indirett ta' riżorsi addizzjonali għat-
twettiq tal-attivitajiet mill-awtoritajiet 
nazzjonali, bil-kundizzjoni li l-
indipendenza tagħhom tkun iggarantita 
b'mod strett.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-indipendenza finanzjarja stretta tal-attivitajiet ta' farmakoviġilanza għandha tkun 
iggarantita. Għalhekk il-ġbir dirett ta' miżati għandu jkun evitat billi dan jista' jistabbilixxi 
relazzjoni bbażata fuq "ħlas għas-servizzi mogħtija".

Emenda 55
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) sistemi tal-immaniġġjar tar-riskju għal 
prodotti mediċinali awtorizzati skont din 
id-Direttiva;

(1) taqsira tas-sistemi tal-immaniġġjar tar-
riskju għal prodotti mediċinali awtorizzati 
skont din id-Direttiva;

Or. en

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 56
Ashley Fox

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u 
jżomm portal nazzjonali fuq l-internet dwar 
is-sikurezza tal-mediċini li għandu jkun 
marbut mal-portal Ewropew fuq l-internet 
dwar is-sikurezza tal-mediċini stabbilit 
skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) 

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u 
jżomm portal nazzjonali fuq l-internet dwar 
is-sikurezza tal-mediċini li għandu jkun 
marbut mal-portal Ewropew fuq l-internet 
dwar is-sikurezza tal-mediċini stabbilit 
skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) 
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Nru 726/2004. Permezz tal-portali 
nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza 
tal-mediċini, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw mill-inqas dan li ġej:

Nru 726/2004. Permezz tal-portali 
nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza 
tal-mediċini, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw mill-inqas dan li ġej:

 (1) sistemi tal-immaniġġjar tar-riskju għal 
prodotti mediċinali awtorizzati skont din 
id-Direttiva;

(1) taqsira tas-sistemi tal-immaniġġjar tar-
riskju għal prodotti mediċinali awtorizzati 
skont din id-Direttiva;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tagħrif dwar il-portali nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza tal-mediċini għandu jkun 
ippreżentat b'mod faċli u li jinftiehem. Id-dokumenti tekniċi għandhom ikunu ppreżentati 
f'format ta' taqsira u b'mod li jinftiehem min-nies. Il-Fuljett tal-Pakkett (FP) u t-Taqsira tal-
Karatteristiċi tal-Prodott għandhom ikunu ppubblikati wkoll fil-portali nazzjonali tal-internet 
dwar is-sikurezza tal-mediċini billi fihom tagħrif bażiku dwar l-użu tal-mediċini li huwa 
importanti ħafna biex jintużaw b'mod sikur.

Emenda 57
Anja Weisgerber

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 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004 li l-awtorizzazzjoni 
tagħhom hija suġġetta għal ċerti 
kundizzjonijiet jew rekwiżiti;

Or. en

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.
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Emenda 58
Ashley Fox

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 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004 li l-awtorizzazzjoni 
tagħhom hija suġġetta għal ċerti 
kundizzjonijiet jew rekwiżiti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tagħrif dwar il-portali nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza tal-mediċini għandu jkun 
ippreżentat b'mod faċli u li jinftiehem. Id-dokumenti tekniċi għandhom ikunu ppreżentati 
f'format ta' taqsira u b'mod li jinftiehem min-nies. Il-Fuljett tal-Pakkett (FP) u t-Taqsira tal-
Karatteristiċi tal-Prodott għandhom ikunu ppubblikati wkoll fil-portali nazzjonali tal-internet 
dwar is-sikurezza tal-mediċini billi fihom tagħrif bażiku dwar l-użu tal-mediċini li huwa 
importanti ħafna biex jintużaw b'mod sikur.

Emenda 59
Ashley Fox

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) il-verżjoni elettronika l-aktar 
aġġornata tal-fuljett tal-pakkett u tat-
Taqsira tal-Karatteristiċi tal-Prodott 
għall-prodotti mediċinali eżistenti u ġodda 
kollha;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Tagħrif dwar il-portali nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza tal-mediċini għandu jkun 
ippreżentat b'mod faċli u li jinftiehem. Id-dokumenti tekniċi għandhom ikunu ppreżentati 
f'format ta' taqsira u b'mod li jinftiehem min-nies. Il-Fuljett tal-Pakkett (FP) u t-Taqsira tal-
Karatteristiċi tal-Prodott għandhom ikunu ppubblikati wkoll fil-portali nazzjonali tal-internet 
dwar is-sikurezza tal-mediċini billi fihom tagħrif bażiku dwar l-użu tal-mediċini li huwa 
importanti ħafna biex jintużaw b'mod sikur.

Emenda 60
Ashley Fox

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) 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, anke dak 
stabbilit fil-punti 1 sa 3a ta' dan l-
Artikolu, għandu jkun ippreżentat b'mod 
li jinftiehem mill-pubbliku ġenerali. It-
tagħrif dwar ir-riskji potenzjali u ta' 
sikurezza ta' prodott mediċinali għandu 
jingħata fil-kuntest tal-benefiċċji globali 
ppruvati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tagħrif dwar il-portali nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza tal-mediċini għandu jkun 
ippreżentat b'mod faċli u li jinftiehem. Id-dokumenti tekniċi għandhom ikunu ppreżentati 
f'format ta' taqsira u b'mod li jinftiehem min-nies. Il-Fuljett tal-Pakkett (FP) u t-Taqsira tal-
Karatteristiċi tal-Prodott għandhom ikunu ppubblikati wkoll fil-portali nazzjonali tal-internet 
dwar is-sikurezza tal-mediċini billi fihom tagħrif bażiku dwar l-użu tal-mediċini li huwa 
importanti ħafna biex jintużaw b'mod sikur.
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Emenda 61
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) il-verżjoni elettronika l-aktar 
aġġornata tal-fuljett tal-pakkett u tat-
Taqsira tal-Karatteristiċi tal-Prodott għall-
prodotti mediċinali eżistenti u ġodda 
kollha;

(3b) 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 stabbilit fil-punti 1 sa 3b, għandu 
jkun ippreżentat b'mod li jinftiehem mill-
pubbliku ġenerali.

Or. en

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 62
Ashley Fox

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 106 a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Aġenzija jew l-awtoritajiet 4. Meta l-Aġenzija jew l-awtoritajiet 
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nazzjonali kompetenti jippubblikaw it-
tagħrif imsemmi fil-paragrafi 2 u 3, 
kwalunkwe tagħrif ta' natura personali jew 
kummerċjalment kunfidenzjali għandu 
jitħassar sakemm l-iżvelar pubbliku tiegħu 
ma jkunx meħtieġ għall-ħarsien tas-saħħa 
pubblika.

nazzjonali kompetenti jippubblikaw it-
tagħrif imsemmi fil-paragrafi 2 u 3, 
kwalunkwe tagħrif ta' natura personali jew 
kummerċjalment kunfidenzjali għandu 
jitħassar b'konsultazzjoni mad-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq
sakemm l-iżvelar pubbliku tiegħu ma jkunx 
meħtieġ għall-ħarsien tas-saħħa pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjonijiet mad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq huma importanti 
sabiex ikun żgurat li ma joħroġx bi żvista, tagħrif kummerċjali kunfidenzjali.

Emenda 63
Philippe Juvin

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

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 
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.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tan-nozzjoni ta' "effett mhux mixtieq" għall-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 ta' kundizzjonijiet normali ta' użu u l-effetti 
sekondarji l-oħra. Din id-distinzjoni għandha tidher fil-proċedura ta' notifika.

Emenda 64
Philippe Juvin

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.

Or. fr

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.

Emenda 65
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat- 3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
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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.

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’) it-tagħrif 
dwar ir-reazzjonijiet kollha suspettużi u 
serji mhux mixtieqa li seħħew fil-
Komunità u f'pajjiżi terzi, 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, 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 tagħrif dwar 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa u 
mhux serji li jkunu seħħew fil-Komunità,
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, 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tan-nozzjoni ta' "effett mhux mixtieq" għall-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 
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distinzjoni ċara bejn l-effetti sekondarji rilevanti ta' kundizzjonijiet normali ta' użu u l-effetti 
sekondarji l-oħra. Din id-distinzjoni għandha tidher fil-proċedura ta' notifika.

Emenda 66
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107 a – paragrafu 1 – subparagrafu 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 u mill-
pazjenti, 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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tan-nozzjoni ta' "effett mhux mixtieq" għall-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 ta' kundizzjonijiet normali ta' użu u l-effetti 
sekondarji l-oħra. Din id-distinzjoni għandha tidher fil-proċedura ta' notifika.

Emenda 67
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107 a – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Or. fr

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.

Emenda 68
Philippe Juvin

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

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tan-nozzjoni ta' "effett mhux mixtieq" għall-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 ta' kundizzjonijiet normali ta' użu u l-effetti 
sekondarji l-oħra. Din id-distinzjoni għandha tidher fil-proċedura ta' notifika.

Emenda 69
Philippe Juvin

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

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:

Or. fr

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.
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Emenda 70
Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107 k – 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 
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, 
ma' rappreżentanti mill-Kumitat tal-
Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem. L-Aġenzija, b'konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati, għandha 
tiżviluppa linji gwida għall-
organizzazzjoni u t-tmexxija tas-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 mill-Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali jew mill-grupp 
ta' koordinazzjoni skont il-proċedura 
għall-għoti tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq kif deskritta fil-paragrafu 
107l.

Or. en

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.
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Emenda 71
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107 k – 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 fil-
qafas ta' analiżi tal-benefiċċji u r-riskji.

Or. fr

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 72
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każ li tkun organizzata seduta ta' smigħ 
pubbliku, għandu jkun ippubblikat 
rapport preliminari kif tintemm is-seduta 
ta' smigħ.
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Or. fr

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 73
Philippe Juvin

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 
bikrija.

imħassar

Or. fr

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' tkun sors ta' 
konfużjoni għall-pazjenti (dawn tal-aħħar jistgħu jaqbżu tagħrif importanti li jkun imniżżel 
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fit-TKP iżda mhux fit-taqsira tat-tagħrif essenzjali), u tista' toħloq problemi ta' leġġibilità 
(pereżempju, meta l-fuljetti jkunu ppubblikati f'diversi lingwi).

Emenda 74
Sylvana Rapti

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.

Or. en


