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Daħla

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat żewġ proposti relatati mal-informazzjoni għall-pubbliku 
ġenerali dwar prodotti mediċinali. L-ewwel proposta1 hija għal regolament li jemenda, fir-
rigward tal-informazzjoni għall-pubbliku ġenerali dwar  prodotti mediċinali għall-użu tal-
bniedem suġġetti għar-riċetta medika, Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi 
proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu 
tal-bniedem  u użu veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini. It-tieni 2

hija proposta għal direttiva li temenda, fir-rigward tal-informazzjoni għall-pubbliku ġenerali 
dwar prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem suġġetti għar-riċetta medika, Direttiva 
2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem.

Ir-Regolament u d-Direttiva eżistenti jipprojbixxu r-riklamar lill-pubbliku ġenerali tal-
mediċini suġġetti għal riċetta. Madankollu, il-leġiżlazzjoni eżistenti ma tinkludix 
dispożizzjonijiet dettaljati dwar l-informazzjoni fuq il-prodotti mediċinali, tistipula biss li ċerti 
attivitajiet li jipprovdu l-informazzjoni jiġu eżentati mid-dispożizzjonijiet tar-reklamar. 
Għalhekk, il-leġiżlazzjoni Komunitarja ma żżommx lill-Istati Membri milli jistabbilixxu l-
approċċi tagħhom dwar l-għoti tal-informazzjoni. Barra minn hekk, l-linja bejn ir-riklamar u 
l-informazzjoni, u għalhekk, l-applikazzjoni ta’ restrizzjonijiet fuq ir-riklamar, mhix 
interpretata b'mod konsistenti madwar il-Komunità.

Il-proposta kurrenti tfittex li tindirizza n-nuqqas fil-leġiżlazzjoni kurrenti. L-għan huwa li 
jissaħħaħ l-użu razzjonali ta’ dawn il-mediċini, waqt li jiġi żgurat li l-qafas leġiżlattiv ikompli 
jipprojbixx ir-reklamar dirett lejn il-konsumatur ta’ prodotti mediċinali li jinbigħu bir-riċetta 
biss. L-elementi ewlenin huma:
- Li jiġi ċċarat li l-għoti tal-informazzjoni dwar mediċini li jinbigħu bir-riċetta medika 

direttament lill-pubbliku mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni jkun 
permess;

- Li jiġu stabbiliti standards armonizzati ta’ kwalità għal tali informazzjoni;
- Li jiġu determinati mezzi awtorizzati li jistgħu jipprovdu l-informazzjoni;
- Li jiġi introdott l-obbligu għall-Istati Membri li jistabbilixxu sistema ta' monitoraġġ dwar

id-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq, u;
- Li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi ta’ monitoraġġ għal informazzjoni li tixtered permezz tal-

websajts minħabba n-natura transkonfinali tal-Internet u jiġi evitat il-monitoraġġ doppju.

L-opinjonijiet tar-rapporteur tiegħek

Ir-rapporteur tiegħek għal dawn l-opinjonijiet jappoġġja ż-żewġ proposti sottomessi mill-
Kummissjoni għax jikkunsidra li l-Kummissjoni wriet approċċ ibbilanċjat. Jaqbel bis-sħiħ 
mal-idea li  l-pazjenti Ewropej kollha fl-Istati Membri kollha għandhom jibbenefikaw mill-
istess informazzjoni ta’ kwalità għolja  fuq il-prodotti mediċinali minħabba li dan huwa punt 
essenzjali għas-saħħa u s-sikurezza tagħhom. Għalhekk, kemm il-proposta għar-Regolament,
kif ukoll il-proposta għal Direttiva huma passi milqugħin biex jintlaħaq dan l-għan. Waqt li r-
rapporteur tiegħek jirriserva d-dritt li jqajjem kwistjonijiet oħra wara aktar eżaminazzjoni tal-

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 finali
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proposti, l-għan ta’ dan id-dokument huwa li jenfasizza xi problemi importanti biex jiffaċilita
d-diskussjoni fil-Kumitat.

Il-linja bejn l-informazzjoni u r-reklamar

F’dan l-istadju, ir-rapporteur tiegħek huwa tal-opinjoni li l-kwistjoni politika prinċipali hija li 
jintlaħaq il-bilanċ it-tajjeb bejn l-iżgurar tal-informazzjoni oġġettiva lill-pazjenti, li hija 
neċessarja u leġittima, u r-reklamar. Ir-rapporteur tiegħek huwa marbut li jżomm il-
projbizzjoni tar-reklamar dirett lejn il-konsumatur ta’ prodotti mediċinali suġġetti għal riċetta 
medika, kif żgurat mid-Direttiva 2001/83/KE. Jinsisti fuq il-fatt li l-informazzjoni ppreżentata 
lill-pubbliku ġenerali għandha tkun preżentata b’mod li jinftiehem mill-pazjent biex jintlaħaq 
l-għan tagħha, iżda, fl-istess ħin, isejjaħ għall-kawtela rigward il-kliem ta’ din id-direttiva 
sabiex is-separazzjoni bejn ir-reklamar u l-għoti tal-informazzjoni tiġi rrispettata bis-sħiħ. 

Mezzi għat-tixrid tal-informazzjoni

Ir-rapporteur tiegħek jaqbel man-neċessità li jkun hemm għad ta’ mezzi  għat-tixrid ta’
informazzjoni leġittima fuq prodotti mediċinali suġġetti għal riċetta medika bħal 
professjonisti tas-saħħa, websajts, pubblikazzjonijiet tas-saħħa eċċ. Madankollu, jixtieq 
jagħmel enfasi wkoll fuq in-neċessità tal-iżgurar tal-aċċess għall-informazzjoni fuq prodotti 
mediċinali għal persuni b’diżabilità li forsi m’għandhomx aċċess għall-informazzjoni permezz 
ta’ mezzi  normali.

Rigward il-mezzi proposti, ir-rapporteur tiegħek huwa partikolarment imħasseb dwar l-
informazzjoni pprovduta fuq l-internet. Huwa raġonevoli li l-informazzjoni tiġi mxerrda 
permezz tal-websajts, ladarba t-teknoloġija fis-soċjetà evolviet u n-numru ta’ dawk li jfittxu l-
informazzjoni fuq problemi tas-saħħa fuq l-internet qed jikber. Madankollu, il-kontroll tal-
informazzjoni ppubblikata fuq l-internet  kultant ikun diffiċli, u għalhekk ir-rapporteur jitlob 
biex jiġu stabbiliti regoli stretti rigward il-proċess ta’ monitoraġġ ta’ dawn il-websajts biex 
jiżgura li jkun hemm konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet il-ġodda tad-Direttiva
2001/83/KE .

Ir-rapporteur tiegħek jemmen bis-sħiħ fil-proposti tal-Kummissjoni rigward id-disponibilità 
tal-informazzjoni dwar il-prodott bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Istati Membri fejn il-prodott 
ikun awtorizzat fis-suq. L-awtoritajiet kompetenti għandhom  jivverifikaw ukoll jekk din id-
dispożizzjoni hix tiġi rrispettata.

Il-kwalità tal-informazzjoni mxerrda

Fl-opinjoni tar-Rapporteur tiegħek, il-kriterji proposti għall-iżgurar li l-informazzjoni mxerrda 
tirrispetta l-istandards ta’ kwalità għolja huma sodisfaċenti.

Ir-rapporteur tiegħek mhux imħasseb b’mod partikolari dwar il-fatt li l-industrija 
farmaċewtika hija sors potenzjali tal-informazzjoni li għandha tixtered sakemm tinżamm 
konformità mal-kriterji rigward il-kwalità  tal-informazzjoni. Biex  jiġi żgurat livell għoli ta’ 
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ħarsien tal-pazjenti Ewropej, l-enfasi għandu jitpoġġa fuq il-kwalità tal-informazzjoni u inqas
fuq is-sors, speċjalment b’kunsidrazzjoni li l-industrija farmaċewtika bħala produttur tista’ 
tkun  sors ta’informazzjoni diretta.


