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Emenda 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-qasam tal-informazzjoni, id-
Direttiva 2001/83/KE tistabbilixxi regoli 
fid-dettall dwar id-dokumenti li jridu jiġu 
mehmuża mal-awtorizzazzjoni ta' tqegħid 
fis-suq u maħsuba għal finijiet ta' 
informazzjoni: it-taqsira tal-karatteristiċi 
tal-prodott (imqassma lill-professjonisti tal-
kura tas-saħħa) u l-fuljett tal-pakkett 
(imdaħħal fil-pakkett tal-prodott meta 
jingħata lill-pazjent). Min-naħa l-oħra, għal 
dak li huwa tixrid ta' informazzjoni mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-
suq lill-pubbliku inġenerali, id-Direttiva 
tistipula biss li ċerti attivitajiet ta' 
informazzjoni mhumiex koperti mir-regoli 
dwar ir-reklamar, mingħajr ma tistipula 
qafas armonizzat dwar il-kontenuti u l-
kwalità ta' informazzjoni mhux 
promozzjonali dwar prodotti mediċinali 
jew dwar il-mezzi li permezz tagħhom din 
l-informazzjoni tista' tinxtered.

(2) Fil-qasam tal-informazzjoni, id-
Direttiva 2001/83/KE tistabbilixxi regoli 
fid-dettall dwar id-dokumenti li jridu jiġu 
mehmuża mal-awtorizzazzjoni ta' tqegħid 
fis-suq u maħsuba għal finijiet ta' 
informazzjoni: it-taqsira tal-karatteristiċi 
tal-prodott (imqassma lill-professjonisti tal-
kura tas-saħħa) u l-fuljett tal-pakkett 
(imdaħħal fil-pakkett tal-prodott meta 
jingħata lill-pazjent). Min-naħa l-oħra, għal 
dak li huwa t-tqegħid għad-dispożizzjoni
ta' informazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pazjenti u lill-pubbliku inġenerali, id-
Direttiva tistipula biss li ċerti attivitajiet ta' 
informazzjoni mhumiex koperti mir-regoli 
dwar ir-reklamar, mingħajr ma tistipula 
qafas armonizzat dwar il-kontenuti u l-
kwalità ta' informazzjoni mhux 
promozzjonali dwar prodotti mediċinali 
jew dwar il-mezzi li permezz tagħhom din 
l-informazzjoni tista' titqiegħed għad-
dispożizzjoni.
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva trid tiffoka fuq il-pazjenti. Għalhekk informazzjoni mhux promozzjonali dwar 
prodotti mediċinali trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pazjenti u tal-pubbliku inġenerali 
mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq skont il-prinċipju 'pull' biex il-pazjenti/il-
pubbliku jkollhom aċċess għall-informazzjoni jekk ikollhom bżonnha (bil-kontra tal-prinċipju 
'push' fejn id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ixerrdu informazzjoni lill-
pazjenti u lill-pubbliku inġenerali).
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Emenda 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni tal-qafas legali attwali wriet 
ukoll li ċerti restrizzjonijiet fuq il-
possibilitajiet li kumpaniji farmaċewtiċi 
jipprovdi informazzjoni jirriżultaw mill-fatt 
li d-distinzjoni bejn l-idea ta' reklamar u 
informazzjoni mhix interpretata b'mod 
konsistenti mal-Komunità kollha.

(4) L-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni tal-qafas legali attwali wriet 
ukoll li ċerti restrizzjonijiet fuq il-
possibilitajiet li kumpaniji farmaċewtiċi 
jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pazjenti u 
tal-pubbliku inġenerali informazzjoni 
jirriżultaw mill-fatt li d-distinzjoni bejn l-
idea ta' reklamar u informazzjoni mhix 
interpretata b'mod konsistenti mal-
Komunità kollha.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva trid tiffoka fuq il-pazjenti. Għalhekk informazzjoni mhux promozzjonali dwar 
prodotti mediċinali trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pazjenti u tal-pubbliku inġenerali 
mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq skont il-prinċipju 'pull' biex il-pazjenti/il-
pubbliku jkollhom aċċess għall-informazzjoni jekk ikollhom bżonnha (bil-kontra tal-prinċipju 
'push' fejn id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ixerrdu informazzjoni lill-
pazjenti u lill-pubbliku inġenerali).

Emenda 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Dawn id-diverġenzi fl-interpretazzjoni 
tar-regoli tal-Komunità dwar ir-reklamar, u 
bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-
informazzjoni għandhom impatt negattiv 
fuq l-applikazzjoni uniformi tar-regoli tal-

(5) Dawn id-diverġenzi fl-interpretazzjoni 
tar-regoli tal-Komunità dwar ir-reklamar, u 
bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-
informazzjoni għandhom impatt negattiv 
fuq l-applikazzjoni uniformi tar-regoli tal-
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Komunità dwar ir-reklamar, u fuq l-
effikaċja tad-dispożizzjonijiet dwar l-
informazzjoni fuq il-prodott li tinsab fit-
taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott u l-
fuljett tal-pakkett. Minkejja li dawn ir-
regoli huma armonizzati bis-sħiħ biex 
jiżguraw l-istess livell ta' ħarsien tas-saħħa 
pubblika mal-Komunità kollha, dan il-għan 
huwa mhedded jekk jitħallew regoli 
nazzjonali diverġenti ħafna dwar it-tixrid
ta' informazzjoni ewlenija bħal din.

Komunità dwar ir-reklamar, u fuq l-
effikaċja tad-dispożizzjonijiet dwar l-
informazzjoni fuq il-prodott li tinsab fit-
taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott u l-
fuljett tal-pakkett. Minkejja li dawn ir-
regoli huma armonizzati bis-sħiħ biex 
jiżguraw l-istess livell ta' ħarsien tas-saħħa 
pubblika mal-Komunità kollha, dan il-għan 
huwa mhedded jekk jitħallew regoli 
nazzjonali diverġenti ħafna dwar it-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta' informazzjoni 
ewlenija bħal din.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun enfasizzat il-fatt li l-attenzjoni ewlenija ta' din id-Direttiva hija fuq il-fatt li l-
pazjenti u l-pubbliku inġenerali jkunu infurmati aħjar dwar il-prodotti mediċinali, u mhux fuq 
ir-reklamar.

Emenda 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq u meqjus 
il-progress teknoloġiku għal dik li hija 
għodda ta' komunikazzjoni moderna u l-fatt 
li l-pazjenti mal-Unjoni Ewropea kollha 
saru dejjem aktar attivi għal dik li hija kura 
tas-saħħa, jeħtieġ li tiġi emendata l-
leġiżlazzjoni preżenti biex jonqsu d-
differenzi fl-aċċess għall-informazzjoni u 
biex titħalla d-disponibilità ta' 
informazzjoni ta' kwalità tajba, oġġettiva, 
affidabbli u mhux promozzjonali dwar il-
prodotti mediċinali.

(7) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq u meqjus 
il-progress teknoloġiku għal dik li hija 
għodda ta' komunikazzjoni moderna u l-fatt 
li l-pazjenti mal-Unjoni Ewropea kollha 
saru dejjem aktar attivi għal dik li hija kura 
tas-saħħa, jeħtieġ li tiġi emendata l-
leġiżlazzjoni preżenti biex jonqsu d-
differenzi fl-aċċess għall-informazzjoni u 
biex titħalla d-disponibilità ta' 
informazzjoni ta' kwalità tajba, oġġettiva, 
affidabbli u mhux promozzjonali dwar il-
prodotti mediċinali billi ssir enfasi fuq l-
interessi tal-pazjenti. Għandu jkollhom id-
dritt ta' aċċess faċli għal ċerta 
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informazzjoni bħat-taqsira tal-
karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett tal-
pakkett f'forma elettronika u stampata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha tiffoka fuq il-pazjenti. Għalhekk l-enfasi għandha tkun fuq il-
pazjenti u l-interessi tagħhom. Għandu jkun ċar li l-pazjenti għandhom dritt għal ċerta 
informazzjoni aktar milli l-industrija farmaċewtika għandha d-dritt li xxerred l-informazzjoni.

Emenda 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-professjonisti fil-kura tas-saħħa 
għandhom jibqgħu għejun importanti ta' 
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
għall-pubbliku inġenerali. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini 
għal informazzjoni ta’ kwalità għolja 
permezz ta’ mezzi xierqa. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jistgħu 
jkunu għajn ta' valur ta' informazzjoni 
mhux promozzjonali dwar il-prodotti 
mediċinali tagħhom. Din id-Direttiva 
għandha għalhekk tistabbilixxi qafas legali 
għat-tixrid ta' informazzjoni speċifika 
dwar il-prodotti mediċinali mid-detenturi 
tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali. Il-projbizzjoni fuq ir-
reklamar lill-pubbliku inġenerali għal 
prodotti mediċinali esklużivament bi 
preskrizzjoni għandha tinżamm.

(8) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-professjonisti fil-kura tas-saħħa 
għandhom jibqgħu l-għejun ewlenin ta' 
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
għall-pubbliku inġenerali. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini 
għal informazzjoni ta’ kwalità għolja 
permezz ta’ mezzi xierqa. Bla ħsara għall-
importanza ta' sehem l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali u l-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa fl-infurmar aħjar tal-
pazjenti u tal-pubbliku inġenerali, id-
detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq jistgħu jkunu għajn addizzjonali ta' 
valur ta' informazzjoni mhux 
promozzjonali dwar il-prodotti mediċinali 
tagħhom. Din id-Direttiva għandha 
għalhekk tistabbilixxi qafas legali għat-
tqegħid għad-dispożizzjoni ta' 
informazzjoni speċifika dwar il-prodotti 
mediċinali mid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali. Il-projbizzjoni fuq ir-
reklamar lill-pubbliku inġenerali għal 
prodotti mediċinali esklużivament bi 
preskrizzjoni għandha tinżamm.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun enfasizzat li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa huma l-għejun ewlenin u l-aktar importanti ta' informazzjoni oġġettiva u 
affidabbli dwar il-prodotti mediċinali għall-pazjenti u l-pubbliku inġenerali. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jistgħu jipprovdu informazzjoni komplementari iżda ma 
jistgħux jieħdu post l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Emenda 33
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li 
informazzjoni mhux promozzjonali u ta' 
kwalità għolja biss dwar il-benefiċċji u r-
riskji ta' prodotti mediċinali soġġetti għal 
preskrizzjoni medika jistgħu jixxerrdu. L-
informazzjoni għandha tqis il-ħtiġijiet u l-
istennijiet tal-pazjenti għall-benefiċċju tal-
pazjenti, għal għażla infurmata u titjib tal-
użu razzjonali tal-prodotti mediċinali. 
Għalhekk, kull informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali dwar prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tkun bi qbil ma' sett ta' kriterji ta' kwalità.

(10) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li 
informazzjoni mhux promozzjonali u ta' 
kwalità għolja biss dwar il-benefiċċji u r-
riskji ta' prodotti mediċinali awtorizzati
soġġetti għal preskrizzjoni medika tista' 
titqiegħed għad-dispożizzjoni. L-
informazzjoni għandha tqis il-ħtiġijiet u l-
istennijiet tal-pazjenti għall-benefiċċju tal-
pazjenti, għal għażla infurmata u titjib tal-
użu razzjonali tal-prodotti mediċinali. 
Għalhekk, kull informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali dwar prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tkun bi qbil ma' sett ta' kriterji ta' kwalità.
(Is-sostituzzjoni tal-kelma 'jixxerrdu' bit-
terminu 'titqiegħed għad-dispożizzjoni' 
tapplika fit-test kollu. L-adozzjoni ta' din l-
emenda teħtieġ bidliet korrispondenti fit-
test kollu.)

Or. pt
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Emenda 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jiġi żgurat aktar li d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ixerrdu
biss informazzjoni ta' kwalità għolja u biex 
ikun hemm distinzjoni bejn informazzjoni 
mhux promozzjonali u r-reklamar, it-tipi ta' 
informazzjoni li jistgħu jixxerrdu
għandhom jiġu ddefiniti. Huwa xieraq li d-
detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixerrdu l-kontenuti tat-taqsiriet tal-
karatteristiċi tal-prodott approvati u l-
fuljett tal-pakkett, informazzjoni li tkun 
kompatibbli ma' dawn id-dokumenti 
mingħajr ma tmur lilhinn mill-elementi 
ewlenin tagħhom, u informazzjoni oħra 
marbuta mal-prodott mediċinali li tkun 
iddefinita sewwa.

(11) Biex jiġi żgurat aktar li d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni biss 
informazzjoni ta' kwalità għolja u biex ikun 
hemm distinzjoni bejn informazzjoni mhux 
promozzjonali u r-reklamar, it-tipi ta' 
informazzjoni li jistgħu jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni għandhom jiġu ddefiniti. 
Huwa xieraq li d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni l-kontenuti 
tat-taqsiriet tal-karatteristiċi tal-prodott 
approvati u l-fuljett tal-pakkett, 
informazzjoni li tkun kompatibbli ma' 
dawn id-dokumenti mingħajr ma tmur 
lilhinn mill-elementi ewlenin tagħhom, u 
informazzjoni oħra marbuta mal-prodott 
mediċinali li tkun iddefinita sewwa.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva trid tiffoka fuq il-pazjenti. Għalhekk informazzjoni mhux promozzjonali dwar 
prodotti mediċinali trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pazjenti u tal-pubbliku inġenerali 
mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq skont il-prinċipju 'pull' biex il-pazjenti/il-
pubbliku inġenerali jkollhom aċċess għall-informazzjoni jekk ikollhom bżonnha (bil-kontra 
tal-prinċipju 'push' fejn id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ixerrdu 
informazzjoni lill-pazjenti u lill-pubbliku inġenerali).

Emenda 35
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 12 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali dwar prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tingħata biss permezz ta' mezzi ta' 
komunikazzjoni speċifiċi, inklużi l-Internet 
u l-pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa, 
biex jiġi evitat li l-effikaċja tal-projbizzjoni 
fuq ir-reklamar tiġi mhedda minn għoti ta' 
informazzjoni mhux mitluba lill-pubbliku. 
Fejn l-informazzjoni tixxerred permezz tat-
televiżjoni jew ir-radju, il-pazjienti
mhumiex imħarsa kontra din l-
informazzjoni mhux mitluba u għalhekk 
dan it-tip ta' tixrid ma għandux jitħalla.

(12) L-informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali dwar prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tingħata biss permezz ta' mezzi ta' 
komunikazzjoni speċifiċi, inklużi l-Internet 
u l-pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa, 
biex jiġi żgurat li l-effikaċja tal-
projbizzjoni fuq ir-reklamar ma tiġix 
mhedda minn għoti ta' informazzjoni mhux 
mitluba lill-pubbliku. Fejn l-informazzjoni 
titqiegħed għad-dispożizzjoni permezz tat-
televiżjoni jew ir-radju, il-pazjenti
mhumiex imħarsa kontra din l-
informazzjoni mhux mitluba u għalhekk 
dan it-tip ta' tqegħid għad-dispożizzjoni 
għandu jkun ipprojbit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun iċċarat li t-televiżjoni u r-radju mhumiex mezzi xierqa biex il-pazjenti 
jingħataw informazzjoni dwar prodotti mediċinali.

Emenda 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda 
Premessa 12 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-Internet huwa għajn ewlieni ta' 
informazzjoni għal numru dejjem akbar 
ta' pazjenti. X'aktarx li din it-tendenza 
tiżdied fis-snin li ġejjin. Sabiex wieħed 
jadatta għal dan l-iżvilupp u biex tiżdied l-
importanza dejjem tikber tas-saħħa 
elettronika, l-informazzjoni dwar il-
prodotti mediċinali għandha titqiegħed 
għad-dispożizzjoni anke permezz ta' 
websajts tal-Internet nazzjonali dwar is-
saħħa. Dawn il-websajts għandhom ikunu 
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mmonitorjati mill-awtoritajiet kompetenti 
fl-Istati Membri. L-Istati Membri, 
b'koperazzjoni mal-partijiet interessati 
bħall-professjonisti tal-kura tas-saħħa jew 
l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti, 
għandhom ikunu responsabbli għall-
immaniġġjar ta' dawn il-websajts.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Internet sar għajn importanti u b'saħħtu ta' informazzjoni. Billi l-informazzjoni ħażina 
miksuba mill-Internet tista' tikkawża ħsara, hemm ħtieġa urġenti li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
tal-pazjenti u li jitwaqqfu websajts dwar is-saħħa vvalidati uffiċjalment. Sabiex ikun żgurat li 
l-informazzjoni f'dawn il-websajts tkun indipendenti u oġġettiva, l-Istati Membri għandhom 
ikunu responsabbli mill-kontroll ta' din l-informazzjoni. Billi l-informazzjoni għandha 
tinftiehem mill-pazjenti, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-organizzazzjonijet tal-pazjenti 
għandhom ikunu involuti fil-ħolqien u l-immaniġġjar tal-websajts.

Emenda 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid) 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Għandu jiddaħħal il-paragrafu li 
ġej:
“3a. Il-fuljett tal-pakkett għandu 
jikkorrispondi mal-ħtiġijiet veri tal-
pazjenti. Għal dan il-għan, l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti għandhom 
ikunu involuti fl-iżvilupp u r-reviżjoni tal-
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. Il-
fuljett tal-pakkett ikun fih paragrafu qasir 
li jiddeskrivi l-benefiċċju u l-ħsara 
potenzjali ta' prodott mediċinali kif ukoll 
deskrizzjoni qasira ta' informazzjoni oħra 
bil-għan ta' użu sikur u effikaċi ta' 
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prodott mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji li jinvolvu l-pazjenti juru li ħafna drabi l-fuljetti tal-pakkett ma jinqrawx mill-biċċa l-
kbira tan-nies (eż. informazzjoni fl-ordni żbaljata, l-informazzjoni l-aktar importanti ma 
tidhirx b'mod ċar). Għalhekk, il-fuljetti għall-pazjenti għandhom jiġu żviluppati 
b'koperazzjoni mar-rappreżentanti tal-pazjenti, kif propost, pereżempju, fl-2005 mill-Grupp 
ta' Ħidma tal-EMA għall-Pazjenti u l-Konsumaturi. Il-ħidma tal-EMA biex jittejbu l-
leġġibilità tal-fuljett u kemm ikun faċli biex jinftiehem mill-pazjent għandha titkompla u 
għandha tkun segwita bħala mudell ta' prattika tajba għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Emenda 38
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 86 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 86, wara 
l-ewwel inċiż, jiddaħħal l-inċiż li ġej:
"– it-tiġbid tal-attenzjoni tal-pubbliku 
inġenerali għall-prodotti mediċinali 
permezz ta' referenzi għal indikazzjonijiet 
terapewtiċi jew għal sinjali u sintomi,"

Or. pt

Emenda 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 86 – paragrafu 2 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– informazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-

– informazzjoni mqiegħda għad-
dispożizzjoni mid-detentur tal-
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pubbliku inġenerali dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika, li tkun soġġetta għad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa."

awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika, li tkun soġġetta għad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva trid tiffoka fuq il-pazjenti. Għalhekk informazzjoni mhux promozzjonali dwar 
prodotti mediċinali trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pazjenti u tal-pubbliku inġenerali 
mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq skont il-prinċipju 'pull' biex il-pazjenti/il-
pubbliku jkollhom aċċess għall-informazzjoni jekk ikollhom bżonnha (bil-kontra tal-prinċipju 
'push' fejn id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ixerrdu informazzjoni lill-
pazjenti u lill-pubbliku inġenerali).

Emenda 40
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 88 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 
ma għandhiex tapplika għal kampanji ta' 
tilqim u kampanji oħra fl-interess tas-
saħħa pubblika mwettqa mill-industrija u 
approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri.";

4. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 
ma għandhiex tapplika għal kampanji ta' 
tilqim imwettqa mill-industrija u approvati 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri.";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq li jwettqu 'kampanji oħra 
fl-interess tas-saħħa pubblika' minbarra kampanji ta' tilqim (diġà previsti mid-Direttiva 
attwali) mhijiex definita b'mod ċar biżżejjed u tista' tkun qarrieqa. Barra minn hekk, id-
Direttiva attwali diġà tippermetti lid-detenturi tal-awtorizzazjzoni tat-tqegħid fis-suq 
jipprovdu informazzjoni mhux promozzjonali marbuta mas-saħħa tal-bniedem/mal-mard tal-
bniedem (Artikolu 86, paragrafu 2).
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Emenda 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixxerred, direttament jew 
indirettament permezz ta' parti terza, 
informazzjoni lill-pubbliku inġenerali jew 
lill-membri tal-pubbliku dwar prodotti 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni medika sakemm tkun skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu. Din l-
informazzjoni ma għandhiex titqis bħala 
reklamar għall-finijiet tal-applikazzjoni tat-
Titolu VIII.

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq iqiegħed għad-dispożizzjoni, 
direttament jew indirettament permezz ta' 
parti terza, informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali jew lill-membri tal-pubbliku 
dwar prodotti mediċinali awtorizzati 
soġġetti għal preskrizzjoni medika sakemm 
tkun skont id-dispożizzjonijiet ta' dan it-
Titolu. Din l-informazzjoni ma għandhiex 
titqies bħala reklamar għall-finijiet tal-
applikazzjoni tat-Titolu VIII.

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva trid tiffoka fuq il-pazjenti. Għalhekk informazzjoni mhux promozzjonali dwar 
prodotti mediċinali trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pazjenti u tal-pubbliku inġenerali 
mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq skont il-prinċipju 'pull' biex il-pazjenti/il-
pubbliku jkollhom aċċess għall-informazzjoni jekk ikollhom bżonnha (bil-kontra tal-prinċipju 
'push' fejn id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ixerrdu informazzjoni lill-
pazjenti u lill-pubbliku inġenerali).

Emenda 42
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5



PE439.868v01-00 14/29 AM\808733MT.doc

MT

Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixxerred, direttament jew 
indirettament permezz ta' parti terza,
informazzjoni lill-pubbliku inġenerali jew 
lill-membri tal-pubbliku dwar prodotti 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni medika sakemm tkun skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu. Din l-
informazzjoni ma għandhiex titqis bħala 
reklamar għall-finijiet tal-applikazzjoni tat-
Titolu VIII. 

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixxerred informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali jew lill-membri tal-pubbliku 
dwar prodotti mediċinali awtorizzati 
soġġetti għal preskrizzjoni medika sakemm 
tkun skont id-dispożizzjonijiet ta' dan it-
Titolu. Din l-informazzjoni ma għandhiex 
titqies bħala reklamar għall-finijiet tal-
applikazzjoni tat-Titolu VIII.

Or. pt

Emenda 43
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixxerred, direttament jew 
indirettament permezz ta' parti terza, 
informazzjoni lill-pubbliku inġenerali jew 
lill-membri tal-pubbliku dwar prodotti 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni medika sakemm tkun skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu. Din l-
informazzjoni ma għandhiex titqis bħala 
reklamar għall-finijiet tal-applikazzjoni tat-
Titolu VIII.

1. Bla ħsara għall-importanza ta' sehem l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-
infurmar aħjar tal-pazjenti u tal-pubbliku 
inġenerali dwar prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq iqiegħed għad-
dispożizzjoni, direttament jew 
indirettament permezz ta' parti terza, 
informazzjoni lill-pubbliku inġenerali jew 
lill-membri tal-pubbliku dwar prodotti 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni medika sakemm tkun skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu. Din l-
informazzjoni ma għandhiex titqies bħala 
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reklamar għall-finijiet tal-applikazzjoni tat-
Titolu VIII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun enfasizzat li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa huma l-għejun ewlenin u l-aktar importanti ta' informazzjoni oġġettiva u 
affidabbli dwar il-prodotti mediċinali għall-pazjenti u l-pubbliku inġenerali. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jistgħu jipprovdu informazzjoni komplementari iżda ma 
jistgħux jieħdu post l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Emenda 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 a – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għandhom ikunu organizzati 
kampanji ta' informazzjoni bil-għan li 
jżidu l-għarfien tal-pubbliku inġenerali u 
tal-membri tiegħu dwar ir-riskji tal-
prodotti mediċinali ffalsifikati. Tali 
kampanji ta' informazzjoni jistgħu 
jitmexxew mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali b'kollaborazzjoni mal-
industrija, il-professjonisti tal-kura tas-
saħħa u l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex is-saħħa tal-bniedem titħares aħjar, kampanji ta' informazzjoni dwar ir-riskji tal-
mediċini ffalsifikati, mibdija mill-awtoritajiet nazzjonali, jistgħu jkunu utli ħafna u ta' 
benefiċċju għall-pazjenti. Sabiex tittejjeb il-kwalità ta' dawn il-kampanji ta' informazzjoni u 
biex ikun żgurat li jaslu għand il-pazjenti b'mod effikaċi, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
iqisu l-kompetenza rigward il-kwistjoni min-naħa tal-industrija, il-professjonisti tal-kura tas-
saħħa u l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti.
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Emenda 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tipi ta' informazzjoni li ġejjin dwar 
prodotti mediċinali awtorizzati soġġetti 
għall-preskrizzjoni medika jistgħu 
jixxerrdu mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq lill-pubbliku inġenerali 
jew lill-membri tal-pubbliku:

It-tipi ta' informazzjoni li ġejjin dwar 
prodotti mediċinali awtorizzati soġġetti 
għall-preskrizzjoni medika jistgħu 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku:
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha teħtieġ bidliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva trid tiffoka fuq il-pazjenti. Għalhekk informazzjoni mhux promozzjonali dwar 
prodotti mediċinali trid titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pazjenti u tal-pubbliku inġenerali 
mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq skont il-prinċipju 'pull' biex il-pazjenti/il-
pubbliku jkollhom aċċess għall-informazzjoni jekk ikollhom bżonnha (bil-kontra tal-prinċipju 
'push' fejn id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ixerrdu informazzjoni lill-
pazjenti u lill-pubbliku inġenerali).

Emenda 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tipi ta' informazzjoni li ġejjin dwar 
prodotti mediċinali awtorizzati soġġetti 
għall-preskrizzjoni medika jistgħu 
jixxerrdu mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 

1. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq għandu, fir-rigward ta'
prodotti mediċinali awtorizzati soġġetti 
għall-preskrizzjoni medika, iqiegħed għad-
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tat-tqegħid fis-suq lill-pubbliku inġenerali 
jew lill-membri tal-pubbliku:

dispożizzjoni tal-pubbliku inġenerali jew 
tal-membri tal-pubbliku taqsira tal-
karatteristiċi tal-prodott, it-tikketti u l-
fuljett tal-pakkett tal-prodott mediċinali, 
kif approvati mill-awtoritajiet kompetenti, 
u l-verżjoni aċċessibbli għall-pubbliku 
tar-rapport ta’ valutazzjoni mħejji mill-
awtoritajiet kompetenti. Din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
kemm f’forma elettronika kif ukoll 
stampata, u f’format li jkun aċċessibbli 
għall-persuni b’diżabilità. 
2. Barra minn hekk, it-tipi ta' 
informazzjoni li ġejjin jistgħu wkoll 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
inġenerali jew tal-membri tiegħu mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tiffoka aktar fuq il-pazjenti. Għalhekk, għandu jkun enfasizzat li l-
pazjenti għandhom id-dritt għal ċerta informazzjoni. Bħala rekwiżit minimu, il-pazjenti 
għandu jkollhom id-dritt ta' aċċess għat-taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott, il-fuljett tal-
pakkett, u l-verżjoni aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta' valutazzjoni kemm f'forma 
stampata kif ukoll f'forma elettronika.

Emenda 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott, 
l-ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett tal-
prodott mediċinali, kif approvati mill-
Awtoritajiet kompetenti, u l-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta’ 
stima mħejji mill-awtoritajiet kompetenti;

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-emenda dwar l-Artikolu 100b(1), għandha ssir distinzjoni bejn, minn naħa 
waħda l-informazzjoni li l-pazjenti għandhom dritt għaliha u li għalhekk trid titqiegħed għad-
dispożizzjoni tagħhom, u min-naħa l-oħra, l-informazzjoni li tista' titqiegħed għad-
dispożizzjoni tagħhom kif stipulat fl-Artikolu 100b(2).

Emenda 48
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni li ma tmurx lil hinn mill-
elementi tat-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott, l-ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett 
tal-prodott mediċinali, u l-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta’ 
stima mħejji mill-awtoritajiet kompetenti, 
izda li tippreżentahom b'mod differenti;

(b) informazzjoni li ma tmurx lil hinn mill-
elementi tat-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott, l-ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett 
tal-prodott mediċinali, u l-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta’ 
stima mħejji mill-awtoritajiet kompetenti, 
izda li tippreżentahom b'mod differenti u li 
jinftiehem aktar malajr, sakemm 
tikkostitwixxi b'mod ċar rappreżentanza 
eżatta tar-riskji u l-benefiċċji marbuta 
mal-prodott mediċinali; 

Or. pt

Emenda 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni li ma tmurx lil hinn mill-
elementi tat-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott, l-ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett 

(a) informazzjoni li ma tmurx lil hinn mill-
elementi tat-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott, l-ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett 



AM\808733MT.doc 19/29 PE439.868v01-00

MT

tal-prodott mediċinali, u l-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta’ 
stima mħejji mill-awtoritajiet kompetenti, 
izda li tippreżentahom b'mod differenti;

tal-prodott mediċinali, u l-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta’ 
stima mħejji mill-awtoritajiet kompetenti, 
izda li tippreżentahom b'mod li jinftiehem 
mill-pubbliku inġenerali jew mill-membri 
tiegħu bla ma tkun ipperikolata l-kwalità 
jew l-affidabilità tal-informazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-preżentazzjoni ta' informazzjoni b'mod differenti trid ittejjeb l-abilità 
tal-pazjenti li jifhmu aħjar l-informazjzoni, biex b'hekk ikun żgurat li tkun ippreżentata b'mod 
li tinftiehem aħjar mill-pazjenti.

Emenda 50
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni li ma tmurx lil hinn mill-
elementi tat-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott, l-ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett 
tal-prodott mediċinali, u l-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta’ 
stima mħejji mill-awtoritajiet kompetenti, 
izda li tippreżentahom b'mod differenti;

(a) informazzjoni li ma tmurx lil hinn mill-
elementi tat-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott, l-ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett 
tal-prodott mediċinali, u l-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta’ 
stima mħejji mill-awtoritajiet kompetenti, 
izda li tippreżentahom b'mod li jinftiehem 
aħjar mill-pazjenti, bla ħsara għan-natura 
komprensiva u imparzjali tal-
informazzjoni li tqiegħdet għad-
dispożizzjoni;

Or. en

Justification

Improving the package leaflet is essential to ensure better information for the patients and the 
general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
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to provide biased information (e.g. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as the quality of the information 
is not called into question.

Emenda 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni dwar l-impatt ambjentali 
tal-prodott mediċinali, prezzijiet u 
stqarrijiet fattwali u informattivi u materjal 
ta' referenza marbut, pereżempju, ma' tibdil 
tal-pakkett jew twissijiet ta' 
kontroindikazzjoni;

(b) informazzjoni rigward ir-rimi ta’ 
prodotti mediċinali mhux użati jew skart li 
jirriżulta minn prodotti mediċinali, kif 
ukoll referenza għal kwalunkwe sistema 
stabbilita ta’ ġbir; informazzjoni dwar l-
impatt ambjentali tal-prodott mediċinali, 
prezzijiet u stqarrijiet fattwali u 
informattivi u materjal ta' referenza dwar 
prodott mediċinali marbut, pereżempju, 
ma' tibdil tal-pakkett jew twissijiet ta' 
kontroindikazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mediċini għandhom impatt fuq l-ambjent. Għalhekk, tali informazzjoni, speċjalment 
rigward sistemi ta' skart u ta' ġbir, hija importanti sabiex ikun evitat li ssir ħsara lill-ambjent.

Emenda 52
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
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Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-testijiet farmaċewtiċi u prekliniċi 
jew il-provi kliniċi tal-prodott mediċinali 
kkonċernat li jkunu fil-verżjoni 
aċċessibbli għall-pubbliku tar-rapport ta' 
valutazzjoni msemmi fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti għandhom jingħataw l-opportunità li jiksbu informazzjoni dwar testijiet 
farmaċewtiċi u prekliniċi u l-provi kliniċi. Madankollu, meta titqies is-sensittività 
kummerċjali ta' dawn it-testijiet u l-provi, il-kumpaniji farmaċewtiċi ma jistgħux ikunu 
obbligati jqiegħdu għad-dispożizzjoni tali dokumentazzjoni dwar it-testijiet; madankollu, 
għandhom jitħallew jagħmlu dan, jekk ikunu jridu.

Emenda 53
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 b – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) informazzjoni oħra dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika prevista f'dan it-Titolu, bħar-
riżultati tat-testijiet farmaċewtiċi u 
prekliniċi jew tal-provi kliniċi, li tissodisfa 
l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 100d u li ma 
tippromwovi l-ebda prodott mediċinali 
individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti għandhom jingħataw l-opportunità li jiksbu informazzjoni dwar it-testijiet 
farmaċewtiċi u prekliniċi u l-provi kliniċi. Madankollu, meta titqies is-sensittività 
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kummerċjali ta' dawn it-testijiet u l-provi, il-kumpaniji farmaċewtiċi ma jistgħux ikunu 
obbligati jqiegħdu għad-dispożizzjoni tali dokumentazzjoni dwar it-testijiet u l-provi; 
madankollu, għandhom jitħallew jagħmlu dik id-dokumentazzjoni disponibbli għall-pubbliku, 
jekk ikunu jridu.

Emenda 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni fuq prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika mxerrda mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali jew membri tal-
pubbliku ma għandhiex tkun disponibbli 
fuq it-televiżjoni jew ir-radju. Għandha 
tkun disponibbli biss permezz tal-kanali li 
ġejjin:

Informazzjoni fuq prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika li tqiegħdet għad-dispożizzjoni
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq lill-pubbliku inġenerali jew 
membri tal-pubbliku ma għandhiex tkun 
disponibbli fit-televiżjoni, ir-radju jew il-
midja stampata. Għandha tkun disponibbli 
biss permezz tal-kanali li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tiċċara t-tifsira ta' midja stampata. Ktejbiet, fuljetti, eċċ. 
għandhom ikunu permessi bħala mezzi biex l-informazzjoni ssir disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 55
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 c – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa 
kif iddefinit mill-Istat Membru ta’ 
pubblikazzjoni, bl-esklużjoni ta' materjal 

(a) ġurnali jew rivisti xjentifiċi u tekniċi 
marbuta mas-saħħa għall-pubbliku 
inġenerali b'kontenut marbut l-aktar mas-
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mhux mitlub imqassam b'mod attiv lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku;

saħħa, ktejbiet, fuljetti, u kategoriji oħra 
ta' informazzjoni stampata, bl-esklużjoni 
ta' materjal mhux mitlub imqassam b'mod 
attiv lill-pubbliku inġenerali jew lill-
membri tal-pubbliku;

Or. pt

Emenda 56
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 c – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa 
kif iddefinit mill-Istat Membru ta’ 
pubblikazzjoni, bl-esklużjoni ta' materjal 
mhux mitlub imqassam b'mod attiv lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku;

(a) ktejbiet, fuljetti, u kategoriji oħra ta' 
informazzjoni stampata, fosthom 
pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa kif 
iddefinit mil-linji gwida tal-Kummissjoni 
rigward l-informazzjoni permessa, bl-
esklużjoni ta' materjal mhux mitlub 
imqassam b'mod attiv lill-pubbliku 
inġenerali jew lill-membri tal-pubbliku;

Or. en

Emenda 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 c – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa 
kif iddefinit mill-Istat Membru ta’ 
pubblikazzjoni, bl-esklużjoni ta' materjal 
mhux mitlub imqassam b'mod attiv lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku;

(a) pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa 
kif iddefinit mil-linji gwida tal-
Kummissjoni rigward l-informazzjoni 
permessa, bħal ktejbiet, fuljetti, u 
kategoriji oħra ta' informazzjoni 
stampata, bl-esklużjoni ta' materjal mhux 
mitlub imqassam b'mod attiv lill-pubbliku 



PE439.868v01-00 24/29 AM\808733MT.doc

MT

inġenerali jew lill-membri tal-pubbliku;

Or. en

Justification

This amendment has to be seen as an addition to Amendment 12 by the rapporteur. By 
enabling different Member States to define ‘health-related publications’, a fundamental 
objective of the directive – which is to address the inequalities across the EU in relation to 
patients’ access to information – will not be met. European guidelines concerning 
information that is allowed–- proposed under Art. 100g(2) – will ensure equitable access to 
information to all patients across all Member States. The amendment should also be seen in 
the light of Amendment 11 by the rapporteur, which clearly states that printed mass media are 
excluded, thus are not included under ‘health-related publications’.

Emenda 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 c – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) siti fuq l-internet dwar prodotti 
mediċinali, bl-esklużjoni ta' materjal mhux 
mitlub imqassam b'mod attiv lill-pubbliku 
inġenerali jew lill-membri tal-pubbliku;

(b) siti fuq l-Internet tad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq dwar 
prodotti mediċinali, bl-esklużjoni ta' 
materjal mhux mitlub imqassam b'mod 
attiv lill-pubbliku inġenerali jew lill-
membri tal-pubbliku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li informazzjoni mhux promozzjonali dwar prodotti mediċinali li 
titqiegħed għad-dispożizzjoni mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq għandha 
tkun ippubblikata fis-sit tad-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq.

Emenda 59
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
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Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 c – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tweġibiet bil-miktub għal talbiet għal 
informazzjoni minn membru tal-pubbliku 
inġenerali.

(c) tweġibiet għal talbiet għal 
informazzjoni minn membru tal-pubbliku 
inġenerali. Il-mistoqsijiet orali għandhom 
ikunu rrekordjati.

Or. pt

Emenda 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 100ca
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-informazzjoni mandatorja kif imsemmi 
fl-Artikolu 100b(1) titqiegħed għad-
dispożizzjoni permezz tal-websajts tal-
Internet nazzjonali dwar is-saħħa bil-
lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru fejn il-
websajt tkun irreġistrata.
Tali websajts għandhom ikunu 
mmonitorjati minn awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru jew minn korp maħtur 
mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 
100g.
Il-websajts għandhom ikunu amministrati 
u mmaniġġjati b'koperazzjoni mal-
partijiet interessati bħall-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa u l-organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti.
2. L-informazzjoni għandha tikkomunika 
kemm il-benefiċċji kif ukoll ir-riskji 
b'mod deskrittiv u ċar li jkun faċli biex 
jinftiehem mill-pazjenti u għandu jkollha 
link għall-websajt nazzjonali dwar is-
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sikurezza tal-prodotti mediċinali.
Il-websajts tal-Internet għandhom 
jipprovdu lill-pazjenti l-informazzjoni 
mandatorja dwar il-prodotti mediċinali 
kollha disponibbli f'dak l-Istat Membru, 
kemm dawk approvati ċentralment mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini kif 
ukoll dawk approvati lokalment f'dak l-
Istat Membru.
3. Il-websajts tal-Internet għandhom 
jinkludu wkoll informazzjoni ġenerali 
dwar it-trattament mediċinali u mhux 
mediċinali ta' diversi tipi ta' mard, inkluż 
il-mard rari, sabiex ikun promoss livell 
għoli ta' saħħa pubblika.
Jista' jkun fihom ukoll informazzjoni 
oħra kif imsemmi fl-Artikolu 100b(2) u 
kif definit mil-linji gwida tal-Kummissjoni 
rigward l-informazzjoni permessa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti qed jużaw l-Internet dejjem aktar bħala għajn ta' informazzjoni. Madankollu, spiss 
jitilgħu biss websajts mill-Istati Uniti, li jkun fihom dikjarazzjonijiet promozzjonali, jew 
websajts dubjużi oħra. Sabiex il-pazjenti jingħataw informazzjoni aħjar, għandhom ikunu 
żviluppati portali nazzjonali dwar is-saħħa. Għandhom jitqiesu bħala mezz biex 
jikkomplementaw ir-relazzjoni bejn il-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa iktar milli 
bħala rimpjazz tagħha. Għandhom ikunu mmaniġġjati mill-awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru b'koperazzjoni mal-partijiet interessati bħall-organizzazzjonijiet tal-pazjenti jew il-
professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Emenda 61
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 c a (ġdid) – paragrafu 4 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta jitqies xieraq mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali, jistgħu wkoll 
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iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
inġenerali informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali u informazzjoni rilevanti oħra 
dwar is-saħħa permezz ta' ftehimiet ma' 
fornituri tas-servizz tal-Internet, li jistgħu 
jqiegħdu għad-dispożizzjoni informazzjoni 
ta' interess pubbliku skont l-Artikolu 
21(4) tad-Direttiva 2009/136/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta' Novembru 2009 dwar servizz 
universali u d-drittijiet tal-utenti li 
jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi1.
F'dak il-każ, l-informazzjoni għandha 
titqiegħed għad-dispożizzjoni bl-istess 
mezzi użati għal komunikazzjonijiet 
regolari bejn l-impriżi u l-utenti tagħhom. 
Billi l-informazzjoni dwar il-prodotti 
mediċinali ma taqax fl-ambitu tal-
Artikolu 21(4) tad-Direttiva 2009/136/KE, 
il-fornituri tas-servizz tal-Internet jistgħu 
jiċċarġjaw lill-awtoritajiet nazzjonali talli 
jqiegħdu tali informazzjoni għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku.
____________________

1 ĠU L 337, 18.12.2009, p. 11.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-messaġġi pubbliċi konċernati fid-Direttiva 2009/136/KE jirrigwardaw servizzi ta' 
komunikazzjonijiet elettroniċi. Madankollu, informazzjoni dwar mediċini u informazzjoni usa' 
dwar is-saħħa tista' wkoll tkun ta' interess pubbliku. Billi dan it-tip ta' informazzjoni ma jaqax 
fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet fil-USD, qed ikun propost li dan il-qafas għandu jintuża abbażi 
ta' ftehimiet volontarji bejn l-ISPs u l-awtoritajiet nazzjonali. Dan il-mezz għandu jintuża biss 
meta l-awtoritajiet nazzjonali jqisu li jkun meħtieġ u meta jkollu valur miżjud fir-rigward tal-
effikaċja meta mqabbel ma' mezzi regolari oħra.

Emenda 62
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
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Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 g – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodi jistgħu jinkludu l-kontroll 
volontarju ta’ informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali minn entitajiet awto-regolatorji 
jew ko-regolatorji u r-rikors lejn dawn l-
entitajiet, jekk proċedimenti quddiem 
entitajiet bħal dawn huma possibbli barra 
mill-proċedimenti amministrattivi 
disponibbli fl-Istati Membri.

Il-metodi jistgħu jinkludu l-kontroll 
volontarju ta’ informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali minn entitajiet koregolatorji u r-
rikors lejn dawn l-entitajiet, jekk 
proċedimenti quddiem entitajiet bħal dawn 
huma possibbli barra mill-proċedimenti 
amministrattivi disponibbli fl-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm sistema xierqa ta' monitoraġġ sabiex ikun evitat l-użu ħażin tal-
informazzjoni. X'aktarx li l-awtoregolazzjoni mhijiex għodda ġegħiela biżżejjed biex jintlaħaq 
dan l-objettiv.

Emenda 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 h – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bla ħsara għal din il-projbizzjoni, il-
websajts tal-Internet irreġistrati skont il-
paragrafu 1 jistgħu jipprovdu kontenut 
f'forma ta' vidjow meta jkollu l-għan li 
jappoġġja l-użu sikur u effikaċi tal-
prodotti mediċinali inġenerali u sakemm 
ma jkun fih l-ebda dikjarazzjoni 
promozzjonali dwar il-prodotti mediċinali. 
Il-konformità ma' dawn iż-żewġ 
kundizzjonijiet għandha tkun soġġetta 
għal monitoraġġ skont l-Artikolu 100g.
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Ġustifikazzjoni

Il-kontenut f'forma ta' vidjow, minbarra l-vidjows promozzjonali, jista' jagħti valur miżjud 
meta juri l-użu korrett ta' mediċini differenti jew ta' apparat mediku bħall-inalaturi. Dawn il-
vidjows għandhom ikunu soġġetti għal monitoraġġ skont l-Artikolu 100g sabiex ikun żgurat li 
jkunu newtrali għalkollox u li ma jkunx fihom dikjarazzjonijiet promozzjonali dwar il-
prodotti.
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100 h – paragrafu 2 – subparagrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-websajts tal-Internet irreġistrati 
għandhom juru notifika fin-naħa ta' fuq 
ta' kull paġna tal-websajt li tinforma lill-
pubbliku li l-informazzjoni li tkun fiha 
hija żviluppata minn detentur speċifiku 
tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq. 
Link għad-database EudraPharm dwar il-
prodotti mediċinali għandu jkun inkluż 
ukoll f'dik in-notifika.
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Ġustifikazzjoni

L-utenti ta' websajts tal-Internet li jkun fihom informazzjoni dwar mediċini li jinxtraw biss 
b'riċetta jridu jkunu infurmati b'mod ċar li informazzjoni bħal din kienet żviluppata minn 
detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq. Il-link għad-database EudraPharm għandu 
jiżgura li l-utenti jkollhom aċċess faċli u dirett għal informazzjoni paragunabbli dwar 
mediċini li jinxtraw biss b'riċetta pprovduta min għajn mhux kummerċjali, biex tkun żgurata 
trasparenza akbar.


