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Emenda 25
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 114 u 168
tiegħu,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta ma tikkonċernax il-moviment liberu ta' kwalunkwe tip ta' merkanzija, iżda l-
moviment liberu tal-prodotti mediċinali u l-prezz tagħhom, u dan tal-aħħar jaqa' taħt il-
kompetenza tal-Istati Membri fil-qasam tas-saħħa pubblika. L-Artikolu 168 tat-TFUE għandu 
għalhekk jiżdied mal-bażi legali.

Emenda 26
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4 a) L-iżgurar tal-aċċess tal-pazjenti
għall-prodotti mediċinali fl-Unjoni kollha
u l-moviment liberu effettiv tal-
merkanzija jesiġu li l-Istati Membri
jagħmlu użu raġonevoli minn tfassil tal-
prezzijiet skont referenza esterna, jiġifieri
billi ssir referenza għall-Istati Membri li 
għandhom livell ta' introjtu komparabbli. 
L-użu mingħajr kundizzjonijiet tat-tfassil 
tal-prezzijiet skont referenza esterna ta' 
prova li jnaqqas id-disponibbiltà ta' 
prodotti mediċinali billi jħeġġeġ in-
nuqqas ta' dawn il-prodotti fi Stati 
Membri fejn il-prezzijiet tagħhom huma 
relativament irħas.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jitħeġġu biex jadottaw approċċ raġonevoli fir-rigward tal-użu tat-
tfassil tal-prezzijiet skont referenza esterna billi jinkludu fis-sistema tagħhom Stati Membri
b'saħħa ta' xiri simili. Inkella l-produtturi mhux se jitħajru jpoġġu l-prodotti tagħhom fis-suq 
ta' Stati Membri fejn il-prezzijiet huma aktar baxxi, ħalli jevitaw pressjoni 'l isfel fuq il-
prezzijiet fl-Unjoni Ewropea kollha.

Emenda 27
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Differenzi fil-miżuri nazzjonali jistgħu 
jxekklu u jfixklu l-kummerċ fl-Unjoni ta’ 
prodotti mediċinali u jfixklu l-
kompetizzjoni, u b’hekk jaffettwaw 
direttament il-funzjonament tas-suq intern 
tal-prodotti mediċinali.

(5) Differenzi fil-miżuri nazzjonali jistgħu 
jxekklu u jfixklu l-kummerċ fl-Unjoni ta’ 
prodotti mediċinali, u b’hekk jaffettwaw 
direttament il-funzjonament tas-suq intern 
tal-prodotti mediċinali.

Or. fr

Emenda 28
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jitnaqqsu l-effetti tad-
disparitajiet fis-suq intern, il-miżuri 
nazzjonali jridu jikkonformaw mar-
rekwiżiti proċedurali minimi li jippermettu 
lill-partijiet ikkonċernati jivverifikaw li 
dawk il-miżuri ma jikkostitwixxux 
restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-
importazzjoni jew l-esportazzjoni jew fuq 
miżuri li jħallu effett ekwivalenti. 
Madankollu, dawk ir-rekwiżiti ma 

(6) Sabiex jitnaqqsu l-effetti tad-
disparitajiet fis-suq intern, il-miżuri 
nazzjonali jridu jikkonformaw mar-
rekwiżiti proċedurali minimi li jippermettu 
lill-partijiet ikkonċernati jivverifikaw li 
dawk il-miżuri ma jikkostitwixxux 
restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-
importazzjoni jew l-esportazzjoni jew fuq 
miżuri li jħallu effett ekwivalenti. Dawk ir-
rekwiżiti huma maħsuba wkoll biex
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għandhomx jaffettwaw il-politiki ta’ dawk 
l-Istati Membri li primarjament jiddependu 
fuq il-kompetizzjoni ħielsa biex jiffissaw 
il-prezz ta’ prodotti mediċinali. Lanqas ma 
għandhom jaffettwaw il-politiki nazzjonali 
dwar l-iffissar tal-prezzijiet u dwar l-għażla 
ta’ skemi tas-sigurtà soċjali, ħlief sa fejn 
ikun neċessarju sabiex tintlaħaq it-
trasparenza fis-sens ta' din id-Direttiva u 
biex jiġi żgurat il-funzjonament tas-suq 
intern.

jiżguraw aktar prevedibbiltà, trasparenza,
ekwità u ċertezza legali għall-produtturi 
ta' prodotti farmaċewtiċi, biex 
jikkontribwixxu għall-inkoraġġiment tar-
riċerka u l-iżvilupp u għat-tqegħid fis-suq 
ta' prodotti mediċinali innovattivi għall-
benefiċċju tal-pazjenti u biex tiżdied l-
aċċessibilità tal-pazjenti għal prodotti 
mediċinali fil-kategoriji kollha b'mod 
ġenerali. Madankollu, dawk ir-rekwiżiti 
ma għandhomx jaffettwaw il-politiki ta’ 
dawk l-Istati Membri li primarjament 
jiddependu fuq il-kompetizzjoni ħielsa biex 
jiffissaw il-prezz ta’ prodotti mediċinali. 
Lanqas ma għandhom jaffettwaw il-politiki 
nazzjonali dwar l-iffissar tal-prezzijiet u 
dwar l-għażla ta’ skemi tas-sigurtà soċjali, 
ħlief sa fejn ikun neċessarju sabiex 
tintlaħaq it-trasparenza fis-sens ta' din id-
Direttiva u biex jiġi żgurat il-funzjonament 
tas-suq intern.

Or. en

Emenda 29
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minħabba d-diversità ta' miżuri 
nazzjonali għall-immaniġġar tal-konsum 
tal-mediċini, li jirregolaw il-prezzijiet 
tagħhom jew jistabbilixxu l-kundizzjonijiet 
tal-finanzjament pubbliku tagħhom, hu 
meħtieġ li tiġi ċċarata d-Direttiva 
89/105/KEE. B'mod partikolari din id-
Direttiva għandha tkopri l-miżuri mfassla 
mill-Istati Membri u li se jkollhom impatt 
fuq is-suq intern. Mill-adozzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE, il-proċeduri tal-
ipprezzar u r-rimborż evolvew u saru aktar 
kumplessi. Filwaqt li xi Stati Membri 
interpretaw il-kamp ta' applikazzjoni tad-

(8) Minħabba d-diversità ta' miżuri 
nazzjonali għall-immaniġġar tal-konsum 
tal-mediċini, li jirregolaw il-prezzijiet 
tagħhom jew jistabbilixxu l-kundizzjonijiet 
tal-finanzjament pubbliku tagħhom, hu 
meħtieġ li tiġi ċċarata d-Direttiva 
89/105/KEE. B'mod partikolari din id-
Direttiva għandha tkopri l-miżuri mfassla 
mill-Istati Membri u li se jkollhom impatt 
fuq is-suq intern. Mill-adozzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE, il-proċeduri tal-
ipprezzar u r-rimborż evolvew u saru aktar 
kumplessi. Filwaqt li xi Stati Membri 
interpretaw il-kamp ta' applikazzjoni tad-
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Direttiva 89/105/KEE b'mod restrittiv, il-
Qorti tal-Ġustizzja qatgħetha li dawk il-
proċeduri dwar l-ipprezzar u r-rimborż 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE, u dan skont l-
objettivi ta' dik id-Direttiva u l-ħtieġa li tipi 
ċċarata l-effettività tagħha. Għaldaqstant, 
din id-Direttiva għandha tirrifletti l-
iżviluppi fl-politiki nazzjonali tal-ipprezzar 
u r-rimborż. Minħabba li jeżistu regoli u 
proċeduri speċifiċi fil-qasam tal-akkwisti 
pubbliċi u l-ftehimiet kuntrattwali 
volontarji, il-miżuri nazzjonali li jinvolvu 
l-akkwisti pubbliċi u l-ftehimiet 
kuntrattwali volontarji għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva.

Direttiva 89/105/KEE b'mod restrittiv, il-
Qorti tal-Ġustizzja qatgħetha li dawk il-
proċeduri dwar l-ipprezzar u r-rimborż 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE, u dan skont l-
objettivi ta' dik id-Direttiva u l-ħtieġa li tipi 
ċċarata l-effettività tagħha. Għaldaqstant, 
din id-Direttiva għandha tirrifletti l-
iżviluppi fl-politiki nazzjonali tal-ipprezzar 
u r-rimborż. Minħabba li jeżistu regoli u 
proċeduri speċifiċi fil-qasam tal-akkwisti 
pubbliċi, il-miżuri nazzjonali li jinvolvu l-
akkwisti pubbliċi għandhom jiġu esklużi 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 30
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Minħabba d-diversità ta' miżuri 
nazzjonali għall-immaniġġar tal-konsum 
tal-mediċini, li jirregolaw il-prezzijiet 
tagħhom jew jistabbilixxu l-kundizzjonijiet 
tal-finanzjament pubbliku tagħhom, hu 
meħtieġ li tiġi ċċarata d-Direttiva 
89/105/KEE. B'mod partikolari din id-
Direttiva għandha tkopri l-miżuri mfassla 
mill-Istati Membri u li se jkollhom impatt 
fuq is-suq intern. Mill-adozzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE, il-proċeduri tal-
ipprezzar u r-rimborż evolvew u saru aktar 
kumplessi. Filwaqt li xi Stati Membri 
interpretaw il-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE b'mod restrittiv, il-
Qorti tal-Ġustizzja qatgħetha li dawk il-
proċeduri dwar l-ipprezzar u r-rimborż 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-

(8) Minħabba d-diversità ta' miżuri 
nazzjonali għall-immaniġġar tal-konsum 
tal-mediċini, li jirregolaw il-prezzijiet 
tagħhom jew jistabbilixxu l-kundizzjonijiet 
tal-finanzjament pubbliku tagħhom, hu 
meħtieġ li tiġi ċċarata d-Direttiva 
89/105/KEE. B'mod partikolari din id-
Direttiva għandha tkopri l-miżuri mfassla 
mill-Istati Membri u li se jkollhom impatt 
fuq is-suq intern. Mill-adozzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE, il-proċeduri tal-
ipprezzar u r-rimborż evolvew u saru aktar 
kumplessi. Filwaqt li xi Stati Membri 
interpretaw il-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 89/105/KEE b'mod restrittiv, il-
Qorti tal-Ġustizzja qatgħetha li dawk il-
proċeduri dwar l-ipprezzar u r-rimborż 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
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Direttiva 89/105/KEE, u dan skont l-
objettivi ta' dik id-Direttiva u l-ħtieġa li tipi 
ċċarata l-effettività tagħha. Għaldaqstant, 
din id-Direttiva għandha tirrifletti l-
iżviluppi fl-politiki nazzjonali tal-ipprezzar 
u r-rimborż. Minħabba li jeżistu regoli u 
proċeduri speċifiċi fil-qasam tal-akkwisti 
pubbliċi u l-ftehimiet kuntrattwali 
volontarji, il-miżuri nazzjonali li jinvolvu 
l-akkwisti pubbliċi u l-ftehimiet 
kuntrattwali volontarji għandhom jiġu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva.

Direttiva 89/105/KEE, u dan skont l-
objettivi ta' dik id-Direttiva u l-ħtieġa li tipi 
ċċarata l-effettività tagħha. Għaldaqstant, 
din id-Direttiva għandha tirrifletti l-
iżviluppi fl-politiki nazzjonali tal-ipprezzar 
u r-rimborż. Minbarra l-miżuri ta' politiki 
diretti u indiretti għat-tfassil tal-prezzijiet 
skont il-kriterji oġġettivi soġġetti għal
evalwazzjoni, għandha tiġi żgurata t-
trasparenza tal-prezzijiet. Distorsjoni tal-
kompetizzjoni tista' tiġi evitata biss 
permezz ta' trasparenza tal-prezzijiet. 
Effetti ta' distorsjoni fil-perċezzjoni tal-
prezzijiet minħabba proċeduri differenti 
għat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-Istati 
Membri fir-rigward tat-tfassil tal-prezzijiet 
u r-rimborż bejn il-manifattur u l-
assiguratur jistgħu jiġu evitati
b'trasparenza akbar fil-metodi għat-tfassil 
tal-prezzijiet. Trasparenza mtejba tal-
prezzijiet twassal għall-kosteffikaċja u l-
kosteffiċjenza, kif maħsub permezz ta' din 
id-Direttiva. Dan ukoll ifisser iffrankar 
fis-sistemi tas-saħħa.

Or. en

Emenda 31
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8 a) Minbarra miżuri konvenzjonali
stabbiliti bil-liġi, bir-regolamentazzjoni 
jew b'azzjoni amministrattiva, li
jirregolaw il-kundizzjonijiet għall-
finanzjament pubbliku ta' prodotti 
mediċinali, l-awtoritajiet pubbliċi qegħdin 
ikunu dejjem aktar involuti fi ftehimiet 
immirati biex il-pazjenti jkollhom aċċess 
għal trattamenti innovattivi permezz tal-
inklużjoni ta' prodotti mediċinali fil-kamp
ta' applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
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assigurazzjoni tas-saħħa filwaqt li jiġu 
sorveljati l-elementi miftehma bil-
quddiem mad-detentur tal-
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq.
Sorveljanza bħal din għandha l-għan li 
biż-żmien tindirizza l-inċertezzi relatati 
mal-effikaċja u l-użu xieraq tal-prodott 
mediċinali fil-prattika klinika. Il-livell ta' 
kopertura tal-prodott mediċinali soġġett 
għal tali ftehim jiddependi fuq l-eżitu tas-
sorveljanza u ma jkunx magħruf minn 
qabel. It-termini u l-kundizzjonijiet ta' tali 
ftehimiet huma regolati minn kuntratti 
konklużi bejn l-awtorità pubblika u d-
detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ikkonċernat. Fejn l-awtoritajiet 
pubbliċi jieħdu d-deċiżjoni dwar l-
inklużjoni ta' prodott mediċinali fil-kamp 
ta' applikazzjoni tas-sistema ta' 
assigurazzjoni tas-saħħa pubblika
kondizzjonali fuq l-involviment fi ftehim
bħal dan, il-ftehim ma għandux jitqies li 
ġie konkluż fuq it-talba tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta mekkaniżmi standard ta' kopertura/rimborż ma jitqisux adegwati, b'mod partikolari fejn 
jeżistu livelli ta' inċertezza aktar għoljin mis-soltu fir-rigward tal-effett ta' mediċina 
partikolari fuq il-pazjenti u s-soċjetà, l-awtorità ta' rimborż u l-manifattur jistgħu jaqblu dwar 
kundizzjonijiet speċifiċi regolati fil-kuntratti biex jiżguraw li l-pazjent ikollu aċċess għal 
mediċini innovattivi. Dawn il-ftehimiet, li jiddevjaw mill-prattiki amministrattivi standard,
joperaw barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sakemm ma jiġux imposti fuq l-
applikant.

Emenda 32
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ (14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta' 
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prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi u s-similarità ta’ prodotti 
bijosimili mal-prodott ta' referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja, il-
bijoekwivalenza jew il-bijosimilarità tal-
prodott mediċinali. L-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq ta’ prodott mediċinali 
orfni hija wkoll ibbażata fuq il-
valutazzjoni ta’ diversi kriterji, inkluż il-
benefiċċju sinifikanti tal-prodott meta 
mqabbel ma’ kwalunkwe alternattiva 
eżistenti fl-Unjoni, skont ir-Regolament 
(KE) Nru 141/2000, li ma għandux jergħu 
jiġu vvalutati fil-qafas ta’ proċeduri għat-
tfassil tal-prezzijiet u r-rimbors.

Or. en

Emenda 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta'
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta' 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi u s-similarità ta’ prodotti 
bijosimili mal-prodott ta' referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
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bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali. kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

Or. en

Emenda 34
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u r-
rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza u l-bijosimilarità ta’
prodotti mediċinali mal-prodott ta’ 
referenza, jiġu aċċertati fil-qafas tal-
proċeduri ta’ awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni. Fil-qafas tal-
proċeduri dwar l-ipprezzar u r-rimborż, l-
Istati Membri għalhekk ma għandhomx 
jirrivalutaw l-elementi li hi bbażata fuqhom 
l-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, 
inklużi dawk tal-kwalità, is-sikurezza, l-
effikaċja, il-bijoekwivalenza jew il-
bijosimilarità tal-prodott mediċinali.

Or. en

Emenda 35
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta’ prodotti mediċinali 
ġeneriċi mal-prodott ta’ referenza, jiġu 
aċċertati fil-qafas tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 

(14) Il-kwalità, is-sigurtà u l-effikaċja ta' 
prodotti mediċinali, inkluża l-
bijoekwivalenza ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi u s-similarità ta’ prodotti 
mediċinali bijosimili mal-prodott ta' 
referenza, jiġu aċċertati fil-qafas tal-
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Fil-qafas tal-proċeduri dwar l-ipprezzar u 
r-rimborż, l-Istati Membri għalhekk ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

proċeduri għall-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq u jistgħu jerġgħu jiġu valutati 
mill-ġdid fil-qafas tal-proċeduri għat-
tfassil tal-prezzijiet u r-rimborż.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet speċifiċi għall-prodotti mediċinali ġeneriċi hija dik li 
tipprovdi "valur miżjud" ta' din ir-riformulazzjoni. Madankollu, sabiex tkopri l-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, inklużi l-bijoterapiji, jeħtieġ li jiġi introdott il-kunċett ta' bijosimilarità 
flimkien mal-bijoekwivalenza. 

Emenda 36
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku, ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni li tikkonċerna l-istatus tal-
privattiva tal-prodott mediċinali ta' 
referenza u ma għandhomx jeżaminaw il-

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku jew bijosimili, ma għandhomx 
jitolbu informazzjoni li tikkonċerna l-
istatus tal-privattiva tal-prodott mediċinali 
ta' referenza u ma għandhomx jeżaminaw 
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validità ta' allegata vjolazzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali kemm-il darba l-
prodott mediċinali ġeneriku jkun 
manifatturat jew ikkumerċjalizzat wara d-
deċiżjoni tagħhom. Konsegwentement, il-
kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali la 
għandhom jinterferixxu mal-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar fl-Istati Membri u 
lanqas idewmuhom.

il-validità ta' allegata vjolazzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali kemm-il 
darba l-prodott mediċinali ġeneriku jew 
bijosimili jkun manifatturat jew 
ikkumerċjalizzat wara d-deċiżjoni 
tagħhom. Konsegwentement, il-
kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali la 
għandhom jinterferixxu mal-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar fl-Istati Membri u 
lanqas idewmuhom.

Or. en

Emenda 37
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku, ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni li tikkonċerna l-istatus tal-
privattiva tal-prodott mediċinali ta' 
referenza u ma għandhomx jeżaminaw il-
validità ta' allegata vjolazzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali kemm-il darba l-
prodott mediċinali ġeneriku jkun 
manifatturat jew ikkumerċjalizzat wara d-

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku jew bijosimili, ma għandhomx 
jitolbu informazzjoni li tikkonċerna l-
istatus tal-privattiva tal-prodott mediċinali 
ta' referenza u ma għandhomx jeżaminaw 
il-validità ta' allegata vjolazzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali kemm-il 
darba l-prodott mediċinali ġeneriku jew 
bijosimili jkun manifatturat jew 
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deċiżjoni tagħhom. Konsegwentement, il-
kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali la 
għandhom jinterferixxu mal-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar fl-Istati Membri u 
lanqas idewmuhom.

ikkumerċjalizzat wara d-deċiżjoni 
tagħhom. Konsegwentement, il-
kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali la 
għandhom jinterferixxu mal-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar fl-Istati Membri u 
lanqas idewmuhom.

Or. en

Emenda 38
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku, ma għandhomx jitolbu 
informazzjoni li tikkonċerna l-istatus tal-
privattiva tal-prodott mediċinali ta'
referenza u ma għandhomx jeżaminaw il-
validità ta' allegata vjolazzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali kemm-il darba l-
prodott mediċinali ġeneriku jkun 
manifatturat jew ikkumerċjalizzat wara d-
deċiżjoni tagħhom. Konsegwentement, il-
kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali la 
għandhom jinterferixxu mal-proċeduri ta’ 
pprezzar u ta' rimburżar fl-Istati Membri u 

(15) Skont id-Direttiva 2001/83/KE, id-
drittijiet tal-proprjetà industrijali u 
intellettwali ma jipprovdux raġuni valida 
għal rifjut, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Bl-istess mod, applikazzjonijiet, proċeduri 
ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u deċiżjonijiet 
biex jirregolaw il-prezzijiet ta’ prodotti 
mediċinali jew biex jiddeterminaw il-
kopertura tagħhom mis-sistemi tal-
assigurazzjoni tas-saħħa għandhom jitqiesu 
bħala proċeduri amministrattivi li, bħala 
tali, ikunu indipendenti mill-infurzar tad-
drittijiet ta’ proprjetà industrijali. L-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli minn 
dawk il-proċeduri, meta jeżaminaw 
applikazzjoni rigward prodott mediċinali 
ġeneriku jew bijosimili, ma għandhomx 
jitolbu informazzjoni li tikkonċerna l-
istatus tal-privattiva tal-prodott mediċinali 
ta' referenza u ma għandhomx jeżaminaw 
il-validità ta' allegata vjolazzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali kemm-il 
darba l-prodott mediċinali ġeneriku jew 
bijosimili jkun manifatturat jew 
ikkumerċjalizzat wara d-deċiżjoni 
tagħhom. Konsegwentement, il-
kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali la 
għandhom jinterferixxu mal-proċeduri ta’ 
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lanqas idewmuhom. pprezzar u ta' rimburżar fl-Istati Membri u 
lanqas idewmuhom.

Or. en

Emenda 39
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva ma tapplikax għal li ġej: Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
miżuri maħsuba biex jistabbilixxu liema 
prodotti mediċinali jistgħu jiġu inklużi fi 
ftehimiet kuntrattwali jew proċeduri ta’ 
akkwist pubbliku.
Din id-Direttiva ma tapplikax għal li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta mekkaniżmi standard ta' kopertura/rimborż mhumiex ikkunsidrati adegwati, b'mod 
partikolari fejn jeżistu livelli ta' inċertezza aktar għoljin mis-soltu fir-rigward tal-effett ta' 
mediċina partikolari fuq il-pazjenti u s-soċjetà, l-awtorità ta' rimborż u l-manifattur jistgħu 
jaqblu dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi rregolati fil-kuntratti biex jiżguraw l-aċċess tal-pazjent 
għal mediċini innovattivi. Dawn il-ftehimiet, li jiddevjaw mill-prattiki amministrattivi 
standard, joperaw 'il barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sakemm dawn ma 
jiġux imposti fuq l-applikant.

Emenda 40
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ftehimiet kuntrattwali volontarji 
konklużi bejn l-awtoritajiet pubbliċi u d-
detentur ta’ awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 

imħassar
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mediċinali li għandhom l-għan li 
jippermettu l-provvista effettiva ta’ din il-
mediċina lil pazjenti skont kundizzjonijiet 
speċifiċi;

Or. en

Emenda 41
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ftehimiet kuntrattwali volontarji 
konklużi bejn l-awtoritajiet pubbliċi u d-
detentur ta’ awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott 
mediċinali li għandhom l-għan li 
jippermettu l-provvista effettiva ta’ din il-
mediċina lil pazjenti skont kundizzjonijiet 
speċifiċi;

(a) ftehimiet konklużi fuq it-talba bil-
miktub tad-detentur tal-
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq ma' 
awtoritajiet pubbliċi mmirati biex
jinkludu prodott mediċinali fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-sistema ta' 
assigurazzjoni tas-saħħa pubblika, filwaqt 
li biż-żmien jiġu sorveljati l-elementi
miftehma minn qabel mad-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq biex 
jindirizzaw inċertezzi evidenzjarji relatati 
mal-użu effikaċji u l-użu xieraq tal-
prodott mediċinali kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta mekkaniżmi standard ta' kopertura/rimborż mhumiex ikkunsidrati opportuni, b'mod 
partikolari fejn jeżistu livelli ta' inċertezza aktar għoljin mis-soltu fir-rigward tal-effett ta' 
mediċina partikolari fuq il-pazjenti u s-soċjetà, l-awtorità ta' rimborż u l-manifattur jistgħu 
jaqblu dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi regolati fil-kuntratti biex jiżguraw l-aċċess tal-pazjent 
għal mediċini innovattivi. Dawn il-ftehimiet, li jiddevjaw mill-prattiki amministrattivi 
standard, joperaw 'il barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sakemm dawn ma 
jkunux imposti fuq l-applikant.

Emenda 42
Ashley Fox
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
japplikaw għal miżuri maħsuba biex 
jistabbilixxu liema prodotti mediċinali 
jistgħu jiġu inklużi fi ftehim kuntrattwali 
jew proċeduri ta’ akkwist pubbliku.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta mekkaniżmi standard ta' kopertura/rimborż mhumiex ikkunsidrati opportuni, b'mod 
partikolari fejn jeżistu livelli ta' inċertezza aktar għoljin mis-soltu fir-rigward tal-effett ta' 
mediċina partikolari fuq il-pazjenti u s-soċjetà, l-awtorità ta' rimborż u l-manifattur jistgħu 
jaqblu dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi regolati fil-kuntratti biex jiżguraw l-aċċess tal-pazjent 
għal mediċini innovattivi. Dawn il-ftehimiet, li jiddevjaw mill-prattiki amministrattivi 
standard, joperaw barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sakemm dawn ma 
jiġux imposti fuq l-applikant.

Emenda 43
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
japplikaw għal miżuri maħsuba biex 
jistabbilixxu liema prodotti mediċinali 
jistgħu jiġu inklużi fi ftehim kuntrattwali 
jew proċeduri ta’ akkwist pubbliku.

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
japplikaw għal miżuri maħsuba biex 
jistabbilixxu liema prodotti mediċinali 
jistgħu jiġu inklużi fi ftehim kuntrattwali 
jew proċeduri ta’ akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 44
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. “prodott mediċinali bijosimili” tfisser 
prodott mediċinali kif definit fl-
Artikolu 10(4) tad-Direttiva 2001/83/KE;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet speċifiċi għall-prodotti mediċinali ġeneriċi huwa dak li 
jipprovdi "il-valur miżjud" prinċipali ta' din ir-riformolazzjoni. Madankollu, sabiex tkopri l-
prodotti mediċinali ġeneriċi kollha, inklużi l-bijoterapiji, jeħtieġ li jiġi introdott il-kunċett ta' 
bijosimilarità flimkien mal-bijoekwivalenza. 

Emenda 45
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiġi approvat il-prezz 
tal-prodott tista’ tiġi introdotta mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu li d-detentur ta' 
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq għandu 
l-possibbiltà li jintroduċi applikazzjoni 
għall-approvazzjoni tal-prezz tal-prodott.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika tal-kliem u t-tneħħija tal-frażi "fi kwalunkwe mument", li huwa sors ta' inċertezza 
legali.

Emenda 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 15-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 30-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. fr

Emenda 47
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
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deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 30-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 48
Louis Grech

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni raġjonata u 
objettivament iġġustifikata dwar il-prezz li 
għandu jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti. Dik id-
deċiżjoni għandha tkun disponibbli għall-
pubbliku b'mod ċar u trasparenti fi żmien 
raġonevoli wara l-adozzjoni.

Or. en



PE497.814v01-00 20/60 AM\915272MT.doc

MT

Emenda 49
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 
90 jum. Fil-każ ta' prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu jkun 15-il ġurnata, u 
dan kemm-il darba l-prezz tal-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun ġie approvat 
mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tittieħed deċiżjoni dwar il-prezz li għandu 
jintalab għall-prodott mediċinali 
kkonċernat u li tiġi kkomunikata lill-
applikant fi żmien 90 ġurnata mill-wasla 
ta’ applikazzjoni sottomessa, skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Istat Membru 
kkonċernat, mid-detentur ta’ 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 30-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi l-ġodda huma realistiċi u jmorru lil hinn sew minn dak meħtieġ sabiex jintlaħaq l-
għan li trid tilħaq il-Kummissjoni, jiġifieri d-disponibbiltà rapida ta' trattamenti ġodda li 
għandhom awtorizzazzjoni awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq "normali".

Emenda 50
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
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awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 15-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fil-każ ta' prodotti mediċinali ġeneriċi, dan 
il-limitu jkun 30-il ġurnata, u dan kemm-il 
darba l-prezz tal-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun ġie approvat mill-
awtoritajiet kompetenti. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. en

Emenda 51
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni fil-limitu ta' 
żmien spjegat biċ-ċar fil-paragrafi minn 3 
sa 5, l-applikant għandu d-dritt li 
jikkummerċjalizza l-prodott bil-prezz 
propost.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tmur lil hinn sew mill-għan mixtieq tad-disponibbiltà rapida ta' 
trattamenti ġodda u la hi proporzjonata u lanqas mhi konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà. Barra minn hekk, miżura ta' dan it-tip tista' tfixkel il-bilanċ tal-baġit diġà
delikat ta' sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa pubblika.
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Emenda 52
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li ma jħallux il-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott mediċinali kkonċernat bil-prezz 
propost mill-applikant, id-deċiżjoni 
għandha tinkludi dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, inklużi kull 
evalwazzjoni, opinjoni jew 
rakkomandazzjoni tal-esperti li fuqhom 
tkun ibbażata. L-applikant jiġi infurmat 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi 
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta' żmien biex 
japplika għal dawn ir-rimedji.

7. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li ma jħallux il-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodott mediċinali kkonċernat bil-prezz 
propost mill-applikant, id-deċiżjoni 
għandha tinkludi dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli. L-applikant jiġi 
infurmat bir-rimedji kollha disponibbli, 
inklużi dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta' 
żmien biex japplika għal dawn ir-rimedji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li jiġu pprovduti rapporti esperti b'appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni mill-
awtoritajiet li tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-manifatturi huwa sporporzjonali.

Emenda 53
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw f’pubblikazzjoni xierqa u 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kriterji li 
għandhom jiġu kkunsidrati mill-
awtoritajiet kompetenti fl-approvazzjoni 
tal-prezzijiet tal-prodotti mediċinali.

imħassar



AM\915272MT.doc 23/60 PE497.814v01-00

MT

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li t-tfassil tal-prezzijiet ta' prodotti mediċinali huwa kompetenza nazzjonali, l-Istati 
Membri mhumiex obbligati a priori li jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-kriterji tagħhom għall-
valutazzjoni tal-prezz ta' prodott mediċinali.

Emenda 54
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li jnaqqsu l-prezz ta' prodott mediċinali 
speċifiku b'inizjattiva tagħhom stess, id-
deċiżjoni għandha tinkludi dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, inkluża kull 
evalwazzjoni, opinjoni jew 
rakkomandazzjoni tal-esperti li fuqhom 
tkun ibbażata. Id-deċiżjoni għandha tiġi 
kkomunikata lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, 
li għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi dawk ġudizzjarji, u bil-
limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn ir-
rimedji.

9. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li jnaqqsu l-prezz ta' prodott mediċinali 
speċifiku b'inizjattiva tagħhom stess, id-
deċiżjoni għandha tinkludi dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli. Id-deċiżjoni 
għandha tiġi kkomunikata lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, 
li għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi dawk ġudizzjarji, u bil-
limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn ir-
rimedji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li jiġu pprovduti rapporti esperti b'appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni mill-
awtoritajiet li tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-manifatturi huwa sporporzjonali.

Emenda 55
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex jiżdied il-prezz tal-
prodott tista’ tiġi mressqa mid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu li d-detentur ta' 
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq għandu 
l-possibbiltà li jintroduċi applikazzjoni li 
żżid il-prezz ta' prodott mediċinali. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika tal-kliem u t-tneħħija tal-frażi "fi kwalunkwe mument", li huwa sors ta' inċertezza 
legali.

Emenda 56
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni li ġiet 
sottomessa, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Istat Membru kkonċernat, minn detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni biex jgħolli l-prezz 
ta’ prodott mediċinali tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tagħha.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni li ġiet 
sottomessa, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-
Istat Membru kkonċernat, minn detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni biex jgħolli l-prezz 
ta’ prodott mediċinali tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
90 ġurnata mill-wasla tagħha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi l-ġodda huma realistiċi u jmorru  lil hinn sew minn dak meħtieġ sabiex jintlaħaq 
l-għan tal-Kummissjoni, jiġifieri d-disponibbiltà rapida ta' trattamenti ġodda li għandhom
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq "normali".
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Emenda 57
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 60 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Fil-każ ta’ numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien spjegat 
biċ-ċar f'dan il-paragrafu jista’ jiġi estiż 
darba biss għal 90 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’tali 
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmien spjegat b'mod ċar f'dan il-paragrafu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi l-ġodda huma realistiċi u jmorru lil hinn sew minn dak meħtieġ biex jintlaħaq l-
għan tal-Kummissjoni, jiġifieri d-disponibbiltà rapida ta' trattamenti ġodda li għandhom
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq "normali".

Emenda 58
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni fil-limitu ta' 
żmien imsemmi fil-paragrafi 3 u 4, l-
applikant għandu d-dritt li japplika ż-
żieda fil-prezz mitluba.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tmur lil hinn sew mill-għan mixtieq tad-disponibbiltà rapida ta' 
trattamenti ġodda u la hi proporzjonata u lanqas mhi konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà. Barra minn hekk, miżura ta' dan it-tip tista' tfixkel il-bilanċ tal-baġit diġà
delikat ta' sistemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa pubblika.
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Emenda 59
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li ma jippermettux iż-żieda kollha jew parti 
miż-żieda mitluba fil-prezz, id-deċiżjoni 
għandha tinkludi dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli u l-applikant 
għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi r-rimedji ġudizzjarji, u 
bil-limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn 
ir-rimedji.

6. Jekk l-awtoritajiet kompetenti jiddeċiedu 
li ma jippermettux iż-żieda kollha jew parti 
miż-żieda mitluba fil-prezz, l-applikant 
għandu jiġi mgħarraf bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi r-rimedji ġudizzjarji, u 
bil-limiti ta’ żmien biex japplika għal dawn 
ir-rimedji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tiġi pprovduta ġustifikazzjoni dettaljata bħala appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni 
mill-awtoritajiet fir-rigward l-evalwazzjoni tal-prezzijiet li tmur kontra l-interessi 
kummerċjali tal-manifatturi, huwa sporporzjonali.

Emenda 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ffriżar tal-prezzijiet jew ta’ 
tnaqqis tal-prezzijiet imposti fuq il-prodotti 
mediċinali kollha jew fuq xi kategoriji ta’ 
prodotti mediċinali mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru, dak l-Istat 
Membru għandu jippubblika dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u verifikabbli, inkluża, 
jekk applikabbli, ġustifikazzjoni tal-

1. Fil-każ ta’ ffriżar temporanju tal-
prezzijiet jew ta’ tnaqqis tal-prezzijiet 
imposti fuq il-prodotti mediċinali kollha 
jew fuq xi kategoriji ta’ prodotti mediċinali 
mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru, dak l-Istat Membru għandu 
jippubblika dikjarazzjoni tar-raġunijiet 
għad-deċiżjoni tiegħu abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi u verifikabbli, inkluża, jekk 
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kategoriji ta’ prodotti suġġetti għall-iffriżar 
tal-prezzijiet jew għat-tnaqqis fil-prezzijiet.

applikabbli, ġustifikazzjoni tal-kategoriji 
ta’ prodotti suġġetti għall-iffriżar tal-
prezzijiet jew għat-tnaqqis fil-prezzijiet.

Or. fr

Emenda 61
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ ffriżar tal-prezzijiet jew ta’ 
tnaqqis tal-prezzijiet imposti fuq il-prodotti 
mediċinali kollha jew fuq xi kategoriji ta’ 
prodotti mediċinali mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru, dak l-Istat 
Membru għandu jippubblika dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi u verifikabbli, inkluża, 
jekk applikabbli, ġustifikazzjoni tal-
kategoriji ta’ prodotti suġġetti għall-iffriżar 
tal-prezzijiet jew għat-tnaqqis fil-prezzijiet.

1. Fil-każ ta’ ffriżar tal-prezzijiet jew ta’ 
tnaqqis tal-prezzijiet imposti fuq il-prodotti 
mediċinali kollha jew fuq xi kategoriji ta’ 
prodotti mediċinali mill-awtoritajiet 
kompetenti ta’ Stat Membru, dak l-Istat 
Membru għandu jippubblika dikjarazzjoni 
tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu, 
inkluża, jekk applikabbli, ġustifikazzjoni 
tal-kategoriji ta’ prodotti suġġetti għall-
iffriżar tal-prezzijiet jew għat-tnaqqis fil-
prezzijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tiġi pprovduta ġustifikazzjoni dettaljata bħala appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni 
mill-awtoritajiet fir-rigward l-evalwazzjoni tal-prezzijiet li tmur kontra l-interessi 
kummerċjali tal-manifatturi, huwa sporporzjonali.

Emenda 62
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 

2. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw 
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għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. L-applikazzjoni għandu jkollha 
dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjonijiet għal deroga tkun tista’ 
tiġi introdotta mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
f'kull ħin. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jipprovdu lill-applikant 
b’konferma uffiċjali tal-wasla.

għal deroga mill-iffriżar tal-prezzijiet jew 
tnaqqis fil-prezzijiet jekk din tkun 
iġġustifikata permezz ta’ raġunijiet 
partikolari. L-applikazzjoni għandu jkollha 
dikjarazzjoni tajba ta’ dawn ir-raġunijiet. 
L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
li d-detentur ta' awtorizzazzjoni.tat-
tqegħid fis-suq għandu l-possibbiltà li 
jintroduċi applikazzjoni għal deroga. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika tal-kliem u t-tneħħija tal-frażi "fi kwalunkwe mument", li huwa sors ta' inċertezza 
legali.

Emenda 63
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni. 
Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla 
ta’ din l-informazzjoni addizzjonali. F’każ 
li d-deroga tingħata, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw 
minnufih avviż ta’ żieda fil-prezz permess.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni motivata dwar applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 tiġi adottata u 
kkomunikata lill-applikant fi żmien 
60 ġurnata mill-wasla tal-applikazzjoni.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tiġi pprovduta ġustifikazzjoni dettaljata bħala appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni 
mill-awtoritajiet fir-rigward l-evalwazzjoni tal-prezzijiet li tmur kontra l-interessi 
kummerċjali tal-manifatturi, huwa sporporzjonali.

Emenda 64
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk in-numru eċċezzjonali ta’ 
applikazzjonijiet, il-limitu ta' żmien 
spjegat biċ-ċar fil-paragrafu 3 jista’ jiġi 
estiż darba biss għal 60 ġurnata oħra. L-
applikant għandu jiġi nnotifikat b’din l-
estensjoni qabel ma jiskadi l-limitu ta' 
żmin spjegat b'mod ċar fil-paragrafu 3.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi l-ġodda huma realistiċi u jmorru  lil hinn sew minn dak meħtieġ sabiex jintlaħaq 
l-għan tal-Kummissjoni, jiġifieri d-disponibbiltà rapida ta' trattamenti ġodda li għandhom
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq "normali".

Emenda 65
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
bereġ ikollhom informazzjoni dwar il-
prezz attwali tal-prodott mediċinali sabiex 
jiġu evitati effetti ta' distorsjoni possibbli 
kkaġunati minn nuqqas ta' trasparenza 
fil-prezzijiet tas-suq.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Kien hemm żieda fin-numru ta' ftehimiet volontarji bħal kuntratti volontarji bejn manifatturi 
farmaċewtiċi u l-fondi għall-assigurazzjoni tas-saħħa. Bħala riżultat, il-prezz attwali tal-
prodott mediċinali mhuwiex ċar għat-tobba u l-ispiżjara u l-pazjent mhux dejjem ikun 
preskritt l-irħas mediċina u għalhekk dik l-aktar ekonomika.

Emenda 66
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
applikazzjoni biex prodott mediċinali jiġi 
inkluż fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tista’ tiġi introdotta mid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni f'kull ħin. Fil-każ li 
s-sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tkun tinkludi diversi skemi jew 
kategoriji ta’ kopertura, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
għandu jkun intitolat li japplika għall-
inklużjoni tal-prodott tiegħu fl-iskema jew 
fil-kategorija tal-għażla tiegħu. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu li d-detentur ta' 
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq għandu 
l-possibbiltà li jintroduċi applikazzjoni li 
tinkludi prodott mediċinali fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-sistema ta' 
assigurazzjoni tas-saħħa pubblika. Fil-każ
li s-sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa tkun tinkludi diversi skemi jew 
kategoriji ta’ kopertura, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
għandu jkun intitolat li japplika għall-
inklużjoni tal-prodott tiegħu fl-iskema jew 
fil-kategorija tal-għażla tiegħu. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipprovdu lill-applikant b’konferma 
uffiċjali tal-wasla.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika tal-kliem u t-tneħħija tal-frażi "fi kwalunkwe mument", li huwa sors ta' inċertezza 
legali.

Emenda 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 30-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. fr

Emenda 68
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
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tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 30-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. en

Emenda 69
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 60 ġurnata mill-wasla tagħha.
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 
bħala parti mill-proċess tagħhom fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 
90 jum. Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
deċiżjoni dwar applikazzjoni biex prodott 
mediċinali jiġi inkluż fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, li tkun tressqet 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont ir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Istat Membru kkonċernat, tiġi 
adottata u kkomunikata lill-applikant fi 
żmien 90 ġurnata mill-wasla tagħha. Fir-
rigward tal-prodotti mediċinali ġeneriċi, 
dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-il 
ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-iskadenzi l-ġodda huma realistiċi u jmorru lil hinn sew minn dak meħtieġ sabiex jintlaħaq l-
għan tal-Kummissjoni, jiġifieri d-disponibbiltà rapida ta' trattamenti ġodda li għandhom
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq "normali".

Emenda 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 15-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien hu 90 jum. 
Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien jkun ta' 30-
il ġurnata, u dan kemm-il darba l-prodott 
mediċinali ta’ referenza jkun diġà ġie 
inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. fr

Emenda 71
Phil Prendergast
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 15-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

5. Jekk l-informazzjoni b’appoġġ tal-
applikazzjoni tkun inadegwata, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinnotifikaw minnufih lill-applikant bl-
informazzjoni ddettaljata addizzjonali 
meħtieġa u jieħdu d-deċiżjoni finali 
tagħhom fi żmien 60 ġurnata mill-wasla ta’ 
din l-informazzjoni addizzjonali. 
Madankollu, għall-mediċini li fil-każ 
tagħhom l-Istati Membri jużaw il-
valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa bħala 
parti mill-proċess tagħhom fit-teħid tad-
deċiżjonijiet, il-limitu ta' żmien għandu 
jkun 90 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
jkun ta' 30-il ġurnata, u dan kemm-il darba 
l-prodott mediċinali ta’ referenza jkun diġà 
ġie inkluż fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-Istati Membri 
ma għandhomx jitolbu informazzjoni 
addizzjonali li ma tkunx espliċitament 
meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew il-linji gwidi amministrattivi.

Or. en

Emenda 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
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fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali li fil-każ tagħhom l-Istati 
Membri jużaw il-valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa bħala parti mill-
proċess tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
il-limitu ta' żmien ma għandux jaqbeż il-
180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż it-30 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali li fil-każ tagħhom l-Istati 
Membri jużaw il-valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa bħala parti mill-
proċess tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
il-limitu ta' żmien ma għandux jaqbeż il-
180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż 60 jum, u dan kemm-il 
darba l-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun diġà ġie inkluż fis-sistema pubblika 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti 
ta' żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

Or. fr

Emenda 73
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali li fil-każ tagħhom l-Istati 
Membri jużaw il-valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa bħala parti mill-
proċess tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
il-limitu ta' żmien ma għandux jaqbeż il-
180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż it-30 jum, u dan 
kemm-il darba l-prodott mediċinali ta’ 
referenza jkun diġà ġie inkluż fis-sistema 

6. Irrispettivament mill-organizzazzjoni 
tal-proċeduri interni tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-perjodu 
kollu taż-żmien meħud mill-proċedura ta’ 
inklużjoni spjegata b'mod ċar fil-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-proċedura 
ta’ approvazzjoni tal-prezzijiet spjegata 
fid-dettall fl-Artikolu 3 ma jaqbiżx il-
120 ġurnata. Madankollu, għall-prodotti 
mediċinali li fil-każ tagħhom l-Istati 
Membri jużaw il-valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa bħala parti mill-
proċess tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet, 
il-limitu ta' żmien ma għandux jaqbeż il-
180 jum. Fir-rigward tal-prodotti 
mediċinali ġeneriċi, dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux jaqbeż 60 jum, u dan kemm-il 
darba l-prodott mediċinali ta’ referenza 
jkun diġà ġie inkluż fis-sistema pubblika 
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pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa. 
Dawk il-limiti ta' żmien jistgħu jiġu estiżi 
skont il-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

tal-assigurazzjoni tas-saħħa. Dawk il-limiti 
ta' żmien jistgħu jiġu estiżi skont il-
paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u l-
Artikolu 3(5).

Or. en

Emenda 74
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw lista f’pubblikazzjoni xierqa 
u jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kriterji li 
jridu jikkunsidraw l-awtoritajiet 
kompetenti fid-deċiżjoni dwar jekk 
jinkludux jew le prodotti mediċinali fil-
kamp ta’ applikazzjoni tas-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-deċiżjoni dwar jekk għandux jiġi inkluż prodott mediċinali jew le fil-kamp ta' 
applikazzjoni tas-sistema ta' assigurazzjoni tas-saħħa pubblika hija kompetenza nazzjonali, l-
Istati Membri mhumiex obbligati a priori li jikkomunikaw il-kriterji ta' evalwazzjoni tagħhom 
lill-Kummissjoni.

Emenda 75
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
lista f’pubblikazzjoni xierqa u jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-kriterji li jridu 

8. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
lista f’pubblikazzjoni xierqa u jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-kriterji li jridu 
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jikkunsidraw l-awtoritajiet kompetenti fid-
deċiżjoni dwar jekk jinkludux jew le 
prodotti mediċinali fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

jikkunsidraw l-awtoritajiet kompetenti fid-
deċiżjoni dwar jekk jinkludux jew le 
prodotti mediċinali fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa. L-identità u d-
dikjarazzjonijiet ta' interess tal-esperti
involuti fil-proċess deċiżjonali għandhom 
jiġu ppubblikati wkoll.

Or. en

Emenda 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-parti tal-proposta li timponi multa u l-ħlas ta' kumpens fuq awtorità determinanti talli ma 
laħqitx deċiżjoni fi ħdan l-iskadenza, mhijiex aċċettabbli. Dan japplika wkoll għal miżuri
interim possibbli. Prodott mediċinali ma jistax jiġi inkluż fl-iskema ta' appoġġ permezz ta'
miżura interim. Lanqas mhuwa ċar x'inhi il-bażi għall-kalkolu tal-ammont tal-multa u 
x'għandu jkun il-kumpens. Għalhekk l-idea ta '"super-awtorità" li tkun stabbilita jew maħtura
biex timplimenta l-kumpens ma għandhiex tiġi sostenuta.

Emenda 77
Nora Berra

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-proċedura ta' rimedju, 
l-Istati Membri għandhom jaħtru entità u 
jgħaddulha dawn ir-responsabbiltajiet:

imħassar
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a) mal-ewwel opportunità u permezz ta' 
proċeduri interlokutorji tieħu miżuri 
temporanji bl-għan li tikkoreġi l-allegat 
ksur jew li tipprevjeni kontra aktar ħsara 
għall-interessi kkonċernati;
b) tippenalizza lill-applikant f'każ li ma 
jikkonformax mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 kemm-il darba tiġi 
ddikjarata xi ħsara, u dan jekk l-awtorità 
kompetenti tkun tista' tipprova li d-
dewmien ma ġiex minnha;
c) timponi ħlas ta' penali, ikkalkulat skont 
it-tul tad-dewmien.
Għall-finijiet tal-punt (c), il-ħlas tal-
penali għandu jiġi kkalkulat skont il-
gravità tal-ksur, id-dewmien tiegħu, il-
ħtieġa li jkun żgurat li l-penali sservi, 
minnha nfisha, ta' deterrent għal aktar 
ksur.
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
korp responsabbli msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jqis il-konsegwenzi 
probabbli tal-miżuri potenzjali skont dan 
il-paragrafu għall-interessi kollha li 
jistgħu jsofru dannu, kif ukoll l-interess 
pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dawn il-miżuri meta l-
konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu 
jkunu akbar mill-benefiċċji tagħhom.

Or. fr

Emenda 78
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tippenalizza lill-applikant f'każ li ma 
jikkonformax mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 kemm-il darba tiġi 
ddikjarata xi ħsara, u dan jekk l-awtorità 

imħassar
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kompetenti tkun tista' tipprova li d-
dewmien ma ġiex minnha;

Or. en

Emenda 79
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) jirreferu għal kwalunkwe każijiet ta' 
nuqqas ta' konformità mal-limiti ta' żmien 
stabbiliti fl-Artikolu 7 lill-entità relevanti, 
skont il-liġi nazzjonali, jekk l-awtorità 
kompetenti ma setgħetx tati prova li d-
dewmien ma kienx minħabba fiha.

Or. en

Emenda 80
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) timponi ħlas ta' penali, ikkalkulat 
skont it-tul tad-dewmien.

imħassar

Or. en

Emenda 81
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (c), il-ħlas tal-
penali għandu jiġi kkalkulat skont il-
gravità tal-ksur, id-dewmien tiegħu, il-
ħtieġa li jkun żgurat li l-penali sservi, 
minnha nfisha, ta' deterrent għal aktar 
ksur.

imħassar

Or. en

Emenda 82
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
korp responsabbli msemmi fl-ewwel 
subparagrafu jista' jqis il-konsegwenzi 
probabbli tal-miżuri potenzjali skont dan 
il-paragrafu għall-interessi kollha li 
jistgħu jsofru dannu, kif ukoll l-interess 
pubbliku, u jistgħu jiddeċiedu li ma 
japplikawx dawn il-miżuri meta l-
konsegwenzi negattivi tagħhom jistgħu 
jkunu akbar mill-benefiċċji tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 83
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entità msemmija fil-paragrafu 2 għandha 
tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha. 
Barra minn hekk, meta dik l-entità ma 

L-entità msemmija fil-paragrafu 2 għandha 
tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha. 
Barra minn hekk, meta dik l-entità ma 
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tkunx waħda ġuridika, għandu jkun hemm 
dispożizzjoni li tiggarantixxi proċeduri li 
bihom kull miżura illegali allegatament 
meħuda mill-entità indipendenti, jew kull 
nuqqas allegat fl-eżerċizzju tas-setgħat 
mogħtija lilha, ikunu jistgħu jiġu soġġetti 
għal reviżjoni ġudizzjarja jew reviżjoni 
minn entità oħra li tkun qorti jew tribunal 
fis-sens tal-Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
indipendenti kemm mill-awtorità 
kompetenti kif ukoll mill-entità msemmija 
fil-paragrafu 2.

jkollha l-ebda awtorità ġuridika, għandu 
jkun hemm dispożizzjoni li tiggarantixxi 
proċeduri li bihom kull miżura illegali 
allegatament meħuda mill-entità 
indipendenti, jew kull nuqqas allegat fl-
eżerċizzju tas-setgħat mogħtija lilha, ikunu 
jistgħu jiġu soġġetti għal reviżjoni 
ġudizzjarja jew reviżjoni minn entità oħra 
li tkun qorti jew tribunal fis-sens tal-
Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
indipendenti kemm mill-awtorità 
kompetenti kif ukoll mill-entità msemmija 
fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 84
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull deċiżjoni biex prodott mediċinali 
jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa, jew biex jiġi mmodifikat il-limitu 
jew il-kundizzjonijiet ta’ kopertura tal-
prodott ikkonċernat, għandha tinkludi 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tkun ibbażata 
fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli. Tali 
deċiżjonijiet għandhom jinkludu kull 
valutazzjoni, opinjoni jew 
rakkomandazzjoni tal-esperti li jkunu ġew 
ibbażati fuqhom. L-applikant jiġi infurmat 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi 
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta' żmien biex 
japplika għal dawn ir-rimedji.

1. Kull deċiżjoni biex prodott mediċinali 
jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tas-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa, jew biex jiġi mmodifikat il-limitu 
jew il-kundizzjonijiet ta’ kopertura tal-
prodott ikkonċernat, għandha tinkludi 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet li tkun ibbażata 
fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli. L-
applikant jiġi infurmat bir-rimedji kollha 
disponibbli, inklużi dawk ġudizzjarji, u bil-
limiti ta' żmien biex japplika għal dawn ir-
rimedji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li jiġu pprovduti rapporti esperti bħala appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni mill-
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awtoritajiet li tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-manifatturi, huwa sporporzjonali.

Emenda 85
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull deċiżjoni biex kategorija ta’ 
prodotti mediċinali tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, jew biex jiġi 
mmodifikat il-limitu jew il-kundizzjonijiet 
ta’ kopertura tal-kategorija kkonċernata, 
għandu jkun fiha dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli u tiġi ppubblikata 
f’pubblikazzjoni xierqa.

2. Kull deċiżjoni biex kategorija ta’ 
prodotti mediċinali tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, jew biex jiġi 
mmodifikat il-limitu jew il-kundizzjonijiet 
ta’ kopertura tal-kategorija kkonċernata, 
għandu jkun fiha dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tiġi pprovduta ġustifikazzjoni dettaljata bħala appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni 
mill-awtoritajiet fir-rigward l-evalwazzjoni tal-prezzijiet li tmur kontra l-interessi 
kummerċjali tal-manifatturi, huwa sporporzjonali.

Emenda 86
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull deċiżjoni biex kategorija ta’ 
prodotti mediċinali tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, jew biex jiġi 
mmodifikat il-limitu jew il-kundizzjonijiet 
ta’ kopertura tal-kategorija kkonċernata, 
għandu jkun fiha dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 

2. Kull deċiżjoni biex kategorija ta’ 
prodotti mediċinali tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa, jew biex jiġi 
mmodifikat il-limitu jew il-kundizzjonijiet 
ta’ kopertura tal-kategorija kkonċernata, 
għandu jkun fiha dikjarazzjoni tar-
raġunijiet li tkun ibbażata fuq kriterji 
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oġġettivi u verifikabbli u tiġi ppubblikata 
f’pubblikazzjoni xierqa.

oġġettivi u verifikabbli.u jsiru disponibbli 
pubblikament.

Or. en

Emenda 87
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw lista f’pubblikazzjoni xierqa
u jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kriterji 
oġġettivi u verifikabbli skont liema l-
prodotti mediċinali jkunu ġew 
ikklassifikati fid-dawl tal-inklużjoni 
tagħhom fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

2. L-Istati Membri għandhom irendu 
disponibbli għall-pubbliku u jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-kriterji oġġettivi u 
verifikabbli skont liema l-prodotti 
mediċinali jkunu ġew ikklassifikati fid-
dawl tal-inklużjoni tagħhom fis-sistema 
pubblika tal-assigurazzjoni tas-saħħa.

Or. en

Emenda 88
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-prodotti mediċinali suġġetti għal 
raggruppament jew klassifikazzjoni bħal 
din, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw lista f’pubblikazzjoni xierqa
u jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-
metodoloġiji użati biex jiġi ddeterminat il-
limitu jew il-kundizzjonijiet tal-inklużjoni 
tagħhom fis-sistema pubblika tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

3. Għall-prodotti mediċinali suġġetti għal 
raggruppament jew klassifikazzjoni bħal 
din, l-Istati Membri għandhom irendu 
disponibbli għall-pubbliku u jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-metodoloġiji użati biex 
jiġi ddeterminat il-limitu jew il-
kundizzjonijiet tal-inklużjoni tagħhom fis-
sistema pubblika tal-assigurazzjoni tas-
saħħa.

Or. en
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Emenda 89
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, inklużi kull valutazzjoni, 
opinjoni jew rakkomandazzjoni tal-esperti 
li huma bbażati fuqhom, għandhom jiġu 
ppubblikati f'pubblikazzjoni adegwata.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li jiġu pprovduti rapporti esperti bħala appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni mill-
awtoritajiet li tmur kontra l-interessi kummerċjali tal-manifatturi, huwa sporporzjonali.

Emenda 90
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, inklużi kull valutazzjoni, 
opinjoni jew rakkomandazzjoni tal-esperti 
li huma bbażati fuqhom, għandhom jiġu 
ppubblikati f'pubblikazzjoni adegwata.

3. Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, inklużi kull valutazzjoni, 
opinjoni jew rakkomandazzjoni tal-esperti 
li huma bbażati fuqhom, għandhom ikunu
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 91
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. B'talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni li l-interessi jew 
il-pożizzjoni legali tiegħu jkunu affettwati 
mill-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jispeċifikaw l-informazzjoni oġġettiva u l-
kriterji li abbażi tagħhom dawn il-miżuri 
jkunu ttieħdu fir-rigward tal-prodott 
mediċinali tiegħu. F’dan il-każ, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jinfurmaw ukoll lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
bir-rimedji kollha disponibbli, inklużi 
dawk ġudizzjarji, u bil-limiti ta’ żmien biex 
japplika għal dawn ir-rimedji.

4. B'talba tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni li l-interessi jew 
il-pożizzjoni legali tiegħu jkunu affettwati 
mill-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jispeċifikaw l-informazzjoni oġġettiva u l-
kriterji li abbażi tagħhom dawn il-miżuri 
jkunu ttieħdu fir-rigward tal-prodott 
mediċinali tiegħu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tiġi pprovduta ġustifikazzjoni dettaljata bħala appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni 
mill-awtoritajiet fir-rigward l-evalwazzjoni tal-prezzijiet li tmur kontra l-interessi 
kummerċjali tal-manifatturi, huwa sporporzjonali.

Emenda 92
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja jew bijoekwivalenza

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja, bijoekwivalenza jew 
bijosimilarità.

Or. en

Emenda 93
Ashley Fox
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja jew bijoekwivalenza

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja, bijoekwivalenza jew 
bijosimilarità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' valutazzjoni mill-ġdid tal-elementi li fuqhom hija bbażata l-awtorizzazzjoni.tat-
tqegħid fis-suq għandu japplika wkoll għal prodotti mediċinali bijosimili approvati skont l-
Artikolu 10(4) tad-Direttiva 2001/83/KE.

Emenda 94
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja jew bijoekwivalenza

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja, bijoekwivalenza jew 
bijosimilarità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet speċifiċi għall-prodotti mediċinali ġeneriċi huwa dak li 
jipprovdi "il-valur miżjud" prinċipali ta' din ir-riformolazzjoni. Madankollu, sabiex tkopri l-
prodotti mediċinali ġeneriċi, inklużi l-bijoterapiji, jeħtieġ li jiġi introdott il-kunċett ta' 
bijosimilarità flimkien mal-bijoekwivalenza. 

Emenda 95
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja jew bijoekwivalenza

In-nonrivalutazzjoni ta' elementi li 
jsostnu l-awtorizzazzjoni tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titolu għandu jibqa' ġenerali u mhux ikun lista ta' dak kollu li ma għandux ikun soġġett
għal evalwazzjoni mill-ġdid.

Emenda 96
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja jew bijoekwivalenza

Prova addizzjonali ta’ kwalità, sigurtà, 
effikaċja, bijoekwivalenza jew 
bijosimilarità.

Or. en

Emenda 97
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja, il-
bijoekwivalenza jew il-bijosimilarità tal-
prodott mediċinali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' valutazzjoni mill-ġdid tal-elementi li fuqhom hija bbażata l-awtorizzazzjoni.tat-
tqegħid fis-suq għandu japplika wkoll għal prodotti mediċinali bijosimili approvati skont l-
Artikolu 10(4) tad-Direttiva 2001/83/KE.

Emenda 98
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta'
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri jistgħu
jirrivalutaw l-elementi li hi bbażata fuqhom 
l-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, 
inklużi dawk tal-kwalità, is-sikurezza jew
l-effikaċja jew il-bijoekwivalenza tal-
prodott mediċinali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet jeħtieġu li jkunu kapaċi jerġgħu jivvalutaw il-valur terapewtiku tal-prodott 
mediċinali. Il-valur relattiv ta' prodotti mediċinali jista' fil-fatt ivarja konsiderevolment skont 
l-apparenza ta' molekuli ġodda li jikkompetu fis-suq jew l-iskoperta ta' proprjetà terapewtika 
ġdida. Barra minn hekk, dawn il-valutazzjonijiet komparattivi mhumiex koperti mill-mandati 
tal-aġenziji għall-ħruġ ta' awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq . Fl-aħħarnett, mhuwiex 
neċessarju l-bijoekwivalenza terġa' tiġi evalwata.

Emenda 99
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
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għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew, fejn 
ikun xieraq, il-bijoekwivalenza jew il-
bijosimilarità tal-prodott mediċinali jew il-
kriterji għall-klassifikazzjoni tan-
nominazzjoni orfni.

Madankollu, din id-Direttiva ma 
għandhiex iżżomm lill-Istati Membri milli 
jużaw id-data ġġenerata fil-proċess ta' 
awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq inkluż 
għal skopijiet ta' valutazzjoni tat-
teknoloġija tas-saħħa jew ta' evalwazzjoni 
farmako-ekonomika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament ta' Emenda 19 biex tinkludi wkoll il-biosimilarità li hija stabbilita mill-EMA fl-
istadju ta' awtorizzazzjoni.tat-tqegħid fis-suq .

Emenda 100
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja, il-
bijoekwivalenza jew il-bijosimilarità tal-
prodott mediċinali.

Or. en

Emenda 101
Sirpa Pietikäinen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw l-elementi li hi 
bbażata fuqhom l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, inklużi dawk tal-
kwalità, is-sikurezza, l-effikaċja jew il-
bijoekwivalenza tal-prodott mediċinali.

Fil-qafas tad-deċiżjonijiet dwar l-ipprezzar 
u r-rimborż, l-Istati Membri ma 
għandhomx jirrivalutaw il-kriterji li 
fuqhom hi bbażata l-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 102
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li 
jadotta jew jemenda xi miżura li taqa’ fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
għandu jagħti lill-partijiet interessati l-
opportunità li jikkummentaw dwar l-
abbozz ta’ miżuri fi żmien raġonevoli. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jippubblikaw ir-regoli li japplikaw għall-
konsultazzjonijiet. Ir-riżultati tal-
konsultazzjonijiet għandhom jsiru 
disponibbli għall-pubbliku, bl-eċċezzjoni
ta’ informazzjoni kunfidenzjali skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali dwar 
il-kunfidenzjalità kummerċjali.

Meta Stat Membru jkollu l-intenzjoni li 
jadotta jew jemenda xi miżura li taqa’ fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
għandu jagħti lill-partijiet interessati, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
partijiet interessati, l-opportunità li 
jikkummentaw dwar l-abbozz ta’ miżuri fi 
żmien raġonevoli. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw ir-
regoli li japplikaw għall-konsultazzjonijiet. 
Ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet għandhom 
jsiru disponibbli għall-pubbliku, bl-
eċċezzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u 
nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità 
kummerċjali.

Or. en
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Emenda 103
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Notifika ta’ abbozz ta’ miżuri nazzjonali
1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.
2. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
simultanjament jikkomunikaw it-testi tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
bażiċi li huma prinċipalment u 
direttament ikkonċernati, f’każ li l-
għarfien ta’ dawn it-testi jkun meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet 
tal-miżura proposta.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.
4. Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.
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5. Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jadotta b’mod definittiv l-abbozz ta’ 
miżura, għandu jikkomunika t-test finali 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk 
il-Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 104
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Notifika ta’ abbozz ta’ miżuri nazzjonali
1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.
2. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
simultanjament jikkomunikaw it-testi tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
bażiċi li huma prinċipalment u 
direttament ikkonċernati, f’każ li l-
għarfien ta’ dawn it-testi jkun meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet 
tal-miżura proposta.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
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applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.
4. Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.
L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.
5. Meta l-Istat Membru kkonċernat 
jadotta b’mod definittiv l-abbozz ta’ 
miżura, għandu jikkomunika t-test finali 
lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk 
il-Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jmorru lil hinn minn dak meħtieġ sabiex jintlaħaq l-għan 
imfittex u huma fi ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 105
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 

(1) Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
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bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.

bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.

Or. hu

Emenda 106
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom 
immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni 
bl-abbozz tal-miżura prevista, flimkien 
mar-raġunijiet li fuqhom il-miżura hija 
bbażata.

1. Fejn l-Istati Membri jkollhom l-
intenzjoni li jadottaw jew li jemendaw xi 
miżura li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva, għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni bl-abbozz tal-miżura 
prevista, flimkien mar-raġunijiet li fuqhom 
il-miżura hija bbażata.

Or. en

Emenda 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fejn xieraq, l-Istati Membri 
għandhom simultanjament jikkomunikaw 
it-testi tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew 
regolatorji bażiċi li huma prinċipalment u 
direttament ikkonċernati, f’każ li l-
għarfien ta’ dawn it-testi jkun meħtieġ 
għall-evalwazzjoni tal-implikazzjonijiet 
tal-miżura proposta.

imħassar

Or. hu
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Emenda 108
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom
simultanjament jikkomunikaw it-testi tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
bażiċi li huma prinċipalment u direttament 
ikkonċernati, f’każ li l-għarfien ta’ dawn it-
testi jkun meħtieġ għall-evalwazzjoni tal-
implikazzjonijiet tal-miżura proposta.

2. Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom 
simultanjament jikkomunikaw it-testi tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
bażiċi li huma prinċipalment u direttament 
ikkonċernati, f’każ li l-għarfien ta’ dawn it-
testi jkun meħtieġ għall-evalwazzjoni tal-
implikazzjonijiet tal-miżura proposta.

Or. en

Emenda 109
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra 
jekk jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-
effett li sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.

imħassar

Or. hu

Emenda 110
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra jekk 
jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-effett li 
sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.

3. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw l-abbozz tal-miżura 
msemmi fil-paragrafu 1 għal darb'oħra jekk 
jagħmlu tibdil lill-abbozz li jkollu l-effett li 
sinifikament jibdel il-kamp ta’ 
applikazzjoni jew is-sustanza tiegħu, jew 
iqassru l-iskeda mfassla oriġinarjament 
għall-implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 111
Nora Berra

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.

Il-Kummissjoni għandha twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 

Or. fr

Emenda 112
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur.

Il-Kummissjoni tista' twassal l-
osservazzjonijiet tagħha lill-Istat Membru 
li jkun ikkomunika l-abbozz tal-miżura fi 
żmien tliet xhur, u l-Istat Membru għandu 
mbagħad jippubblikhom fil-forma ta' 
database onlajn.

Or. hu
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Emenda 113
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom kemm jista’ jkun jitqiesu mill-
Istat Membru kkonċernat, b’mod 
partikolari jekk l-osservazzjonijiet 
jindikaw li l-abbozz ta’ miżura jista’ jkun 
inkompatibbli mal-liġi tal-Unjoni 
Ewropea.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 
għandhom jitqiesu mill-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 114
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Meta l-Istat Membru kkonċernat jadotta 
b’mod definittiv l-abbozz ta’ miżura, 
għandu jikkomunika t-test finali lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk il-
Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

(5) Meta l-Istat Membru kkonċernat jadotta 
b’mod definittiv l-abbozz ta’ miżura, 
għandu jikkomunika t-test finali lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk il-
Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni, li l-
Kummissjoni se tippubblika fil-forma ta' 
database pubbliku onlajn.

Or. hu
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Emenda 115
Adam Bielan

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-Istat Membru kkonċernat jadotta 
b’mod definittiv l-abbozz ta’ miżura, 
għandu jikkomunika t-test finali lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien. Jekk il-
Kummissjoni tkun għamlet 
osservazzjonijiet skont il-paragrafu 4, din 
il-komunikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport dwar l-
azzjonijiet meħuda b’risposta għall-
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni.

5. Meta l-Istat Membru kkonċernat jadotta 
b’mod definittiv l-abbozz ta’ miżura, 
għandu jikkomunika t-test finali lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 116
Phil Prendergast

Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a 
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm database onlajn aċċessibbli għall-
pubbliku li jkun fih informazzjoni
komparattiva dwar il-prezzijiet tal-
mediċini kollha mixtrija mill-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c a) lista ta' dawk il-prodotti mediċinali li 
l-prezzijiet tagħhom ġew irreġistrati matul 
il-perjodu kkonċernat u l-prezzijiet ta'
dawn il-prodotti;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Trasparenza fil-prezzijiet u l-komparabbiltà tal-prezz tal-prodotti mediċinali bejn l-Istati
Membri huma importanti. Il-proġett EURIPID li għaddej, li huwa ffinanzjat b'mod konġunt
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri, għandu l-għan li jwassal għal paragun bejn il-
prezzijiet ta' prodotti mediċinali fl-Istati Membri. Il-proġett għandu jitkompla għall-fini tat-
trasparenza tal-prezzijiet. F'termini ta' komunikazzjoni tal-prezzijiet għall-Kummissjoni, 
hemm bżonn għalhekk li l-kontenut "tad-Direttiva dwar it-Trasparenza" fis-seħħ 
(89/105/KEE) ikun jidher fid-Direttiva l-ġdida. Dan jispjega ż-żieda suġġerita fl-ewwel 
paragrafu.

Emenda 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c b) lista ta' dawk il-prodotti mediċinali li 
l-prezzijiet tagħhom ġew rreġistrati matul 
il-perjodu kkonċernat u l-prezzijiet ta'
dawn il-prodotti;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Trasparenza fil-prezzijiet u l-komparabbiltà tal-prezz tal-prodotti mediċinali bejn l-Istati
Membri huma importanti. Il-proġett EURIPID li għaddej, li huwa ffinanzjat b'mod konġunt
mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri, għandu l-għan li jwassal għal paragun bejn il-
prezzijiet ta' prodotti mediċinali fl-Istati Membri. Il-proġett għandu jitkompla għall-fini tat-
trasparenza tal-prezzijiet. F'termini ta' komunikazzjoni tal-prezzijiet għall-Kummissjoni, 
hemm bżonn għalhekk li l-kontenut "tad-Direttiva dwar it-Trasparenza" fis-seħħ 
(89/105/KEE) ikun jidher fid-Direttiva l-ġdida. Dan jispjega ż-żieda ssuġġerita fl-ewwel 
paragrafu.
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