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Emenda 9

Ashley Foxf’isem il-Grupp ECR 
Anja Weisgerber f’isem il-Grupp PPE 

Proposta għal regolament – att li jemenda 
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipola li 
għal ċerti tipi ta’ informazzjoni huma 
suġġetti għall-kontroll mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri 
qabel ma jinxterdu. Dan jikkonċerna l-
informazzjoni dwar l-istudji xjentifiċi 
mhux b’intervent, 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-informazzjon nin-naħa tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn 
hawn ’il quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

(4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipola li 
ċerti tipi ta’ informazzjoni huma suġġetti 
għall-kontroll mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti tal-Istati Membri qabel ma 
jinxterdu. Dan jikkonċerna l-informazzjoni 
dwar l-istudji xjentifiċi mhux b’intervent 
ibbażati fuq 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'), 
sakemm il-kontenut ta’ dik l-
informazzjoni jkun diġà ġie eżaminat 
minn awtorità kompetenti nazzjonali, u 
biex l-Aġenzija jew entità kompetenti 
nazzjonali timmonitorja l-miżuri li 
għandu jieħu l-manifattur wara rapport 
ta' reazzjonijiet negattivi, kif ukoll l-
aġġornament immedjat konsegwenti tal-
materjal stampat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tnaqqas il-piż burokratiku li joħloq ir-rekwiżit għall-eżami 
mill-Aġenzija tal-informazzjoni kollha relatata mal-prodott.
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Emenda 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipola li 
għal ċerti tipi ta’ informazzjoni huma 
suġġetti għall-kontroll mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri 
qabel ma jinxterdu. Dan jikkonċerna l-
informazzjoni dwar l-istudji xjentifiċi 
mhux b’intervent, 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-informazzjon nin-naħa tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn 
hawn ’il quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

(4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipola li 
għal tipi ta’ informazzjoni huma suġġetti 
għall-kontroll mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti tal-Istati Membri qabel ma 
jsiru disponibbli. Dan jikkonċerna l-
informazzjoni dwar l-istudji xjentifiċi 
mhux b’intervent, 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-informazzjon nin-naħa tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn 
hawn ’il quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

Or. en

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 11
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipola li 
għal ċerti tipi ta’ informazzjoni huma 
suġġetti għall-kontroll mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri 
qabel ma jinxterdu. Dan jikkonċerna l-
informazzjoni dwar l-istudji xjentifiċi 
mhux b’intervent, 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-informazzjon nin-naħa tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn 
hawn ’il quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

(4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipola li 
ċerti tipi ta’ informazzjoni huma suġġetti 
għall-kontroll mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti tal-Istati Membri qabel ma 
jinxterdu. 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'), u biex l-
Aġenzija timmonitorja l-miżuri li għandu 
jieħu l-manifattur wara rapport ta' 
reazzjonijiet negattivi, kif ukoll l-
aġġornament konsegwenti tal-materjal 
stampat.

Or. en

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 12

Ashley Foxf’isem il-Grupp ECR 
Anja Weisgerber f’isem il-Grupp PPE 

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
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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 jew minn awtorità kompetenti 
nazzjonali qabel il-pubblikazzjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tnaqqas il-piż burokratiku li joħloq ir-rekwiżit għall-eżami 
mill-Aġenzija tal-informazzjoni kollha relatata mal-prodott.

Emenda 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 ma tkun disponibbli.

Or. en

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 



AM\808731MT.doc 7/9 PE439.867v01-00

MT

fis-suq ixerrdu l-informazzjoni fost il-pazjenti u l-pubbliku ġenerali).

Emenda 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 tkun disponibbli.

Or. en

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 15
Anja Weisgerber

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 għandha mnejn 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 għandha mnejn 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 
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wara li tasal in-notifika. Jekk l-Aġenzija 
ma toġġezzjonax fi żmien 60 jum, l-
informazzjoni sejra titqies bħala aċċettata 
u tista’ tiġi ppubblikata.

wara li tasal in-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta’ oġġezzjoni fi żmien 60 jum jista’ jkun tul ta’ żmien qasir wisq għall-EMA; 
partikolarment minħabba li n-numru ta’ applikazzjonijiet ma jistax jiġi kkalkulat minn issa. 
Sabiex tiġi evitata sitwazzjoni fejn l-awtorizzazzjoni tingħata awtomatikament minħabba li l-
EMA tkun mgħobbija b’applikazzjonijiet, din id-dispożizzjoni għandha titħassar.

Emenda 16
Cristian Silviu Buşoi

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 għandha mnejn 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
wara li tasal in-notifika. Jekk l-Aġenzija 
ma toġġezzjonax fi żmien 60 jum, l-
informazzjoni sejra titqies bħala aċċettata u 
tista’ tiġi ppubblikata.

3. L-Aġenzija għandha mnejn 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, billi tiddikjara r-
raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha fi żmien 
90 jum wara li tasal in-notifika. Jekk l-
Aġenzija ma toġġezzjonax fi żmien 
90 jum, l-informazzjoni sejra titqies bħala 
aċċettata u tista’ tiġi ppubblikata.

Or. en

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. Il-limitu ta’ 
żmien ta’ 60 jum impost mill-Kummissjoni għall-approvazzjoni taċita tal-informazzjoni li se 
tkun disponibbli mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq mhuwiex twil biżżejjed 
biex l-Aġenzija tkun tista’ twettaq il-kompiti tagħha sew. Perjodu ta’ żmien ta’ 90 jum ikun 
iktar xieraq minħabba li jippermetti lill-Aġenzija tivverifika l-informazzjoni u fl-istess ħin ma 
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żżommx il-pazjenti milli jibbenefikaw mill-mediċini innovattivi malajr kemm jista’ jkun.


