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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-prodotti mediċinali jikkontribwixxu b'mod konsiderevoli għas-saħħa taċ-ċittadini tal-UE. 
Madankollu jista' jkollhom ukoll effetti ħżiena, li jwasslu għal madwar 5% tar-rikoveri fl-
isptarijiet skont il-Kummissjoni Ewropea (il-każijiet mhux rappurtati madankollu ma 
jippermettux li jkollna stimi eżatti). Il-każ tar-rofecoxib (Vioxx), antinfjammatorju li tneħħa 
mis-suq fl-2004 minħabba ż-żieda tar-riskji kardjovaskulari (kienu stmati aktar minn 30,000 
puplesija fl-Istati Uniti, li wħud minnhom kienu fatali), wassal biex tiżdied is-
sensibilizzazzjoni dwar il-ħtieġa li tissaħħaħ il-farmakoviġilanza.

Il-farmakoviġilanza hija l-proċess u x-xjenza ta' monitoraġġ tas-sikurezza tal-mediċini, 
inklużi l-ġbir u l-ġestjoni ta' dejta dwar is-sikurezza tal-mediċini, il-valutazzjoni ta' dik id-
dejta sabiex ikun identifikat fejn hemm kwistjoni ta' sikurezza, azzjoni biex tkun ittrattata l-
kwistjoni possibbli ta' sikurezza inkluż l-għoti ta' tagħrif dwar il-kwistjoni, u l-evalwazzjoni 
tal-proċedura użata u tar-riżultati miksuba.

Rigward mediċini awtorizzati ċentralment il-proċedura tal-farmakoviġilanza hija stipulata fir-
Regolament 726/2004. Rigward mediċini awtorizzati ċentralment il-proċedura hija stipulata 
bid-Direttiva 2001/83. Din l-opinjoni tikkonċerna l-emendi proposti mill-Kummissjoni għad-
Direttiva 2001/83.

Il-Kummissjoni tixtieq ittejjeb is-sistema attwali tal-farmakoviġilanza billi tikkjarifika r-rwoli 
tad-diversi atturi involuti, tissimplifika l-proċeduri, kif ukoll permezz ta' trasparenza u 
komunikazzjoni mtejba, proċeduri aqwa ta' evalwazzjoni u ta' ġbir ta' dejta, aktar involviment 
tal-partijiet interessati u l-istabbiliment tal-aħjar prattiki.

Għalkemm ir-Rapporteur għal opinjoni jilqa' l-proposta b'sodisfazzjon, huwa tal-fehma li jista' 
jsir aktar titjib, l-aktar fir-rigward ta' kwistjonijiet marbuta mal-ħarsien tal-konsumatur, ta' 
trasparenza u ta' protezzjoni tad-dejta. Għalhekk jipproponi emendi skont il-punti li ġejjin:

 Ir-rapporti mill-pazjenti jistgħu jagħtu kontribut ġdid lill-għarfien dwar ir-reazzjonijiet 
ħżiena għall-mediċini (ADRs) kif ġara fil-każ tal-paroxetine (Deroxat/Seroxat), 
antidepressiv li, bis-saħħa tar-rapporti mill-pazjenti, instab li jżid ir-riskju tas-
suwiċidji u li jikkawża sindromu ta' astinenza ("ras elettrika") jekk il-pazjenti riedu 
jwaqqfu t-trattament tagħhom. 

 Il-konsumaturi għandhom jirrappurtaw direttament lill-awtoritajiet nazzjonali. Sistemi 
ta' rappurtar deċentralizzati li bihom il-komunikazzjoni tar-reazzjonijiet ħżiena kollha 
għall-mediċini (kemm jekk irrappurtati mill-pazjenti, mill-isptarijiet, mill-
professjonisti fil-qasam tas-saħħa kif ukoll mill-kumpaniji farmaċewtiċi) lid-database 
hija kkoordinata f'livell nazzjonali, iżidu is-sikurezza għall-protezzjoni tad-dejta u 
jiggarantixxu l-kwalità tad-dejta li tkun irreġistrata f'livell Ewropew. Il-qrubija 
tippermetti wkoll lill-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa li:
- jeżaminaw ir-rapporti biex iżidu tagħrif siewi billi japplikaw l-għarfien partikolari 

tagħhom,
- ikollhom idea ċara tal-effetti ħżiena li jkunu qed iseħħu fit-territorju tagħhom,
- u li jagħmlu dan it-tagħrif aċċessibbli għall-popolazzjoni ta' pajjiżhom bil-lingwa 

tiegħu stess (bħalma diġà jiġri fir-Renju Unit u fil-Pajjiżi l-Baxxi).
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 Il-konsumaturi u l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa għandu jkollhom ukoll 
aċċess sħiħ għad-database ċentrali tal-EudraVigilance Ewropea sabiex ikun evitat li 
jerġgħu iseħħu reazzjonijiet ħżiena għall-mediċini li wieħed jista' jevitahom billi t-
tagħrif ivvalidat isir disponibbli faċilment. Huwa mod effikaċi sabiex jinstab tarf tal-
inugwaljanzi bejn l-Istati Membri fir-rigward ta' tagħrif dwar ir-reazzjoijiet ħżiena 
għall-mediċini. Dan l-aċċess pubbliku għall-EudraVigilance huwa meħtieġ sabiex 
terġa' titqajjem il-fiduċja taċ-ċittadini fil-ħila tal-awtoritajiet tas-saħħa li jħarsu s-saħħa 
pubblika.

 L-użu ta' format web għar-rappurtar għandu jkun ssupplimentat b'mezzi oħra, bħall-
posta, il-fax u t-telefown bħalma jsir fl-Istati Uniti u fir-Renju Unit, sabiex ma jkunux 
esklużi dawk in-nies li m'għandhomx aċċess għall-internet jew li ma jafux jużawh kif 
ukoll sabiex jittejjeb ir-rappurtar mill-pazjenti.

 Ir-rapporti kollha ta' valutazzjoni rigward mediċina fil-qafas tas-sistemi nazzjonali u 
Ewropej tal-farmakoviġilanza għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku. Meta fin-
nofs ikun hemm interess pubbliku ta' importanza kbira, bħal fil-każ rigward id-dejta 
tal-farmakoviġilanza, jeħtieġ li dejjem tkun iggarantita l-pubblikazzjoni sħiħa tad-
dejta.

 Il-finanzjament tas-sistemi tal-farmakoviġilanza għandu jibqa' pubbliku bħala 
rikonoxximent tar-responsabbiltà tal-awtoritajiet pubbliċi li jħarsu lill-popolazzjonijiet 
tagħhom, u sabiex tkun iggarantita l-indipendenza tagħhom.

EMENDI

Il-Kumitat  jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex ikun possibbli għall-
professjonisti għall-kura tas-saħħa u 
għall-pazjenti li jidentifikaw faċilment it-
tagħrif l-aktar rilevanti dwar il-mediċini li 
jużaw, it-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodotti u l-fuljett tal-pakkett għandhom 
jinkludu taqsima qasira ta' tagħrif ewlieni 
dwar il-prodott mediċinali u tagħrif dwar 
kif jistgħu jitnaqqsu r-riskji tal-prodott 
kemm jista' jkun u kif jistgħu jinkisbu l-
aħjar benefiċċji tiegħu.

imħassra
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Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni, wara 
konsultazzjonijiet ma' organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti u tal-konsumaturi, ma' 
organizzazzjonijiet tat-tobba u tal-
ispiżjara, mal-Istati Membri u ma' 
partijiet interessati oħra, għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport ta' valutazzjoni dwar il-
leġġibbiltà tas-sommarju tal-karatteristiċi 
tal-prodott u tal-fuljetti fil-pakketti kif 
ukoll dwar is-siwi tagħhom għall-
pubbliku ġenerali u għall-professjonisti 
fil-qasam tal-kura tas-saħħa. Wara 
analiżi tad-dejta msemmija hawn fuq, il-
Kummissjoni, jekk ikun xieraq, għandha 
tressaq proposti sabiex jittejbu l-
preżentazzjoni u l-kontenut tas-sommarji 
tal-karatteristiċi tal-prodott u tal-fuljett 
fil-pakketti sabiex ikun żgurat li jkunu 
sors ta' tagħrif siewi għall-pubbliku 
ġenerali u għall-professjonisti fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fuljetti dwar il-mediċini spiss għadhom mhumiex ċari għall-konsumaturi u ma jinftehmux 
faċilment. Huwa d-dmir tal-Kummissjoni Ewropea li tressaq proposti maħsuba u diskussi 
mal-partijiet interessati rilevanti kollha.
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Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għas-simplifikazzjoni fir-rappurtar ta' 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa d-
detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq u l-Istati Membri
għandhom jirrappurtaw dawn ir-
reazzjonijiet esklussivament lid-database 
Komunitarja ta' farmakoviġilanza u lin-
netwerk tal-ipproċessar tad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 57(1)(d) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 (minn issa 
'l quddiem 'id-database Eudravigilance').

(18) Għas-simplifikazzjoni fir-rappurtar ta' 
reazzjonijiet ħżiena ssuspettati d-detenturi 
tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
għandhom jirrappurtaw dawn ir-
reazzjonijiet esklussivament lill-Istati 
Membri, u l-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw dawk ir-reazzjonijiet 
direttament lid-database Komunitarja ta' 
farmakoviġilanza u lin-netwerk tal-
ipproċessar tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 57(1)(d) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 (minn issa 'l quddiem 'id-
database Eudravigilance'). Kull bidla fid-
database nazzjonali għandha tkun riflessa 
awtomatikament u minnufih fid-database 
tal-Eudravigilance. Id-database tal-
Eudravigilance u d-database nazzjonali 
għandhom ikunu interoperattivi 
għalkollox.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa biss ir-rappurtar indirett tar-reazzjonijiet ħżiena mill-pazjenti, il-professjonisti fil-
qasam tas-saħħa, u d-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali li jiggarantixxi l-kwalità tad-dejta fis-sistema Eudravigilance. 
Jippermetti li wieħed jibbenefika mill-għarfien tagħhom u jirrikonoxxi r-responsabbiltà 
tagħhom fir-rigward tal-ħarsien tas-saħħa pubblika, kemm f'livell nazzjonali kif ukoll f'livell 
Ewropew.

Madankollu huwa essenzjali li l-pazjenti jkollhom aċċess dirett għad-dejta fid-database tal-
Eudravigilance. Dan jiggarantixxi li tagħrif ta' interess pubbliku ta' kwalità tajba jkun 
aċċessibli faċilment u jinxtered malajr.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 28 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Din id-Direttiva għandha tapplika 
bla ħsara għad-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 
ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data1 u għar-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar 
il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-
ipproċessar ta' data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-moviment liberu ta' dik id-data2. 
Sabiex ikunu identifikati, valutati, 
mifhuma u evitati r-reazzjonijiet ħżiena, 
sabiex ikunu identifikati u tittieħed 
azzjoni sabiex jitnaqqsu r-riskji u jiżdiedu 
l-benefiċċji tal-prodotti mediċinali bil-
għan li tkun issalvagwardjata s-saħħa 
pubblika, għandu jkun possibbli li d-dejta 
personali tiġi pproċessata fi ħdan is-
sistema tal-Eudravigilance filwaqt li 
tinżamm il-konformità mal-leġiżlazzjoni 
tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta.
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ipproċessar tad-dejta personali ta' min juża l-mediċini li jseħħ f'diversi stadji tal-proċess 
tal-farmakoviġilanza, għandu jsir skont il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta stipulati bid-
Direttiva 95/46/KE.
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Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej: imħassar

(a) jiddaħħal il-punt 3a li ġej:
"(3a) taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ biex il-mediċina tintuża b'mod 
sikur u effettiv;"
(b) jiżdied is-subparagrafu li ġej:
“Għall-finijiet tal-punt (3a) tal-ewwel 
subparagrafu, għall-prodotti mediċinali 
inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 23 
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, it-
taqsira għandha tinkludi din id-
dikjarazzjoni: “Dan il-prodott mediċinali 
jinsab taħt sorveljanza intensiva. Ir-
reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa għandhom jiġu rappurtati lil 
<isem u indirizz tal-internet tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali.”

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 21 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jiddaħħal l-Artikolu 21a li ġej: imħassar

“Artikolu 21a

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

(1) it-teħid ta' ċerti miżuri għall-użu
sikur tal-prodotti mediċinali li jinsab fis-
sistema tal-immaniġġjar tar-riskju;

(2) it-twettiq ta' studji dwar is-
sikurezza ta' wara l-awtorizzazzjoni;

(3) il-konformità mar-rekwiżiti dwar 
reġistrazzjoni ta' reazzjoni mhux mixtieqa 
jew rappurtar li huma aktar riġidi minn 
dawk imsemmija fit-Titolu IX;
(4) kwalunkwe kundizzjoni jew 
restrizzjoni oħra fir-rigward tal-użu sikur 
u effettiv tal-prodott mediċinali.

L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tistipula dati tal-għeluq għat-
twettiq tal-kundizzjonijiet fejn meħtieġ." “

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu ma jagħtix valur miżjud. Għall-pazjenti la ma jista' jsirilhom l-ebda trattament 
ieħor (HIV reżistenti għal diversi mediċini, kansers li ma jitfejqux jew meta jkunu disponibbli, 
it-trattamenti jagħtu riżultati medjokri, eċċ.), diġà hemm dispożizzjonijiet f'livell Ewropew u 
f'livell tal-Istati Membri sabiex jitħaffew il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 
Dan l-Artikolu jista' jwassal għall-ġeneralizzazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq li jkunu simplifikati u mħaffa anke jekk mhemmx ħtieġa medika li ma ġietx 
issodisfata. 
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Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a). L-aġendi dettaljati tal-laqgħat tal-
gruppi ta' koordinazzjoni jridu jkunu 
pubbliċi sa mhux aktar tard mill-ġurnata 
qabel ma jsiru l-laqgħat. Il-minuti 
dettaljati tal-laqgħat tal-gruppi ta' 
koordinazzjoni, flimkien mad-deċiżjonijiet 
meħuda u d-dettalji u l-ispjegi tal-
votazzjonijiet, inklużi l-opinjonijiet tal-
minoranzi, jridu jkunu aċċessibbli għall-
pubbliku matul ix-xahar ta' wara l-
laqgħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid ta' deċiżjonijiet fil-farmakoviġilanza għandu jkun trasparenti għalkollox sabiex ikun 
iggarantit li jiġu infurmati l-partijiet interessati kollha, partikolarment sabiex terġa' titqajjem 
il-fiduċja tal-pazjenti u taċ-ċittadini fir-responsabbiltà tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jiddaħħal il-punt (aa) li ġej:
“(aa) taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ biex il-mediċina tintuża b'mod 
sikur u effettiv;”
(b) jiżdiedu t-tieni u t-tielet 
subparagrafi li ġejjin:
“It-tagħrif imsemmi fil-punt (aa) tal-
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ewwel subparagrafu għandu jitressaq 
f'kaxxa mdawwra minn burdura sewda. 
Kwalunkwe test ġdid jew emendat għandu 
għal perjodu ta' sena jitressaq f'test b'tipa 
grassa u bis-simbolu li ġej *** qablu u 
bit-test "Tagħrif ġdid".
Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, għandha tiġi inkluża 
d-dikjarazzjoni addizzjonali li ġejja “Dan 
il-prodott mediċinali jinsab taħt 
sorveljanza intensiva. Ir-reazzjonijiet 
kollha suspettużi mhux mixtieqa 
għandhom jiġu rappurtati lil <isem u 
indirizz tal-internet tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sommarju propost ta' informazzjoni essenzjali dwar l-użu sikur u effikaċi tal-mediċini 
għandu jkun irrifjutat billi l-kunċett ta' 'informazzjoni essenzjali' huwa qarrieiqi u jista' 
jinftiehem ħażin.

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 65 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 65 jiżdied il-punt (g) li ġej: imħassar

“(g) it-taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ għall-użu sikur u effettiv tal-
mediċina stipulat fl-Artikolu 11(3a) u l-
Artikolu 59(1)(aa). ”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sommarju propost ta' informazzjoni essenzjali dwar l-użu sikur u effikaċi tal-mediċini 
għandu jkun irrifjutat billi l-kunċett ta' 'informazzjoni essenzjali' huwa qarrieiqi u jista' 
jinftiehem ħażin.
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Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom: L-Istati Membri għandhom:

(1) jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jinkoraġġixxu t-tobba, l-ispiżjara u lill-
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa 
jirrappurtaw reazzjonijiet suspettużi mhux 
mixtieqa lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti jew lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

(1) jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jinkoraġġixxu lill-pazjenti, it-tobba, l-
isptarijiet, l-ispiżjara u lill-professjonisti 
oħra għall-kura tas-saħħa jirrappurtaw 
reazzjonijiet ħżiena ssuspettati lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa d-dmir tal-awtoritajiet nazzjonali li jiggarantixxu l-kwalità u s-segwitu kritiku tad-dejta 
rilevanti kollha.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) jiżguraw li l-pubbliku jkun infurmat 
fi żmien xieraq dwar preokkupazzjonijiet 
rigward il-farmakoviġilanza marbuta mal-
użu ta' prodott mediċinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta mill-farmakoviġilanza għandha tasal għand il-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa u għand il-pazjenti malajr kemm jista' jkun sabiex ikun applikat il-prinċipju tal-
prekawzjoni.



PA\799721MT.doc 13/19 PE431.039v01-00

MT

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) jiżguraw li t-tagħrif dwar 
reazzjonijiet ħżiena għall-mediċini jkun 
aċċessibbli għall-pubbliku malajr.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta mill-farmakoviġilanza għandha tasal għand il-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa u għand il-pazjenti malajr kemm jista' jkun sabiex ikun applikat il-prinċipju tal-
prekawzjoni.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet pubbliċi huma responsabbli għall-finanzjament tal-farmakoviġilanza, għaliex 
huma responsabbli li jħarsu s-saħħa pubblika u għaliex tgħabbew bir-responsabbiltà għall-
għoti tal-awtorizzazzjonijiet.
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Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) l-aġendi u l-minuti dettaljati tal-
laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv tal-
Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza u tal-grupp ta' 
koordinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex ikun iggarantit li 
jiġu infurmati l-partijiet interessati kollha, partikolarment sabiex terġa' titqajjem il-fiduċja 
tal-pazjenti u taċ-ċittadini fir-responsabbiltà tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jressqu
elettronikament fid-database u fin-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 24 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 (minn issa 'l quddiem 
imsemmi ‘id-database Eudravigilance’) it-
tagħrif dwar ir-reazzjonijiet kollha
suspettużi u serji mhux mixtieqa li seħħew 
fil-Komunità u f'pajjiżi terzi fi żmien 15-il 
jum wara l-wasla tar-rapport jew, fl-
assenza ta' rapport, fil-jum ta' wara dak li 
fih id-detentur ikkonċernat ikun ġie 
mgħarraf b'dan.

Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandhom iressqu
elettronikament lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti t-tagħrif dwar ir-reazzjonijiet 
ħżiena serji kollha li seħħew fit-territorju 
tagħhom fi żmien 15-il jum wara l-wasla 
tar-rapport jew, fl-assenza ta' rapport, fil-
jum ta' wara dak li fih id-detentur 
ikkonċernat ikun ġie mgħarraf b'dan.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa d-dmir tad-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li jittrasferixxu tagħrif 
lill-awtoritajiet nazzjonali mill-aktar fis possibbli sabiex ikun jista' jkollhom idea ċara tar-
reazzjonijiet ħżiena li jkunu qed iseħħu fit-territorju tagħhom u biex eventwalment jieħdu d-
deċiżjonijiet xierqa għall-ħarsien tas-saħħa pubbliku bla dewmien eċċessiv, skont il-prinċipju 
tal-prekawzjoni.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-detenturi tat-tqegħid fis-suq huma 
mitluba jressqu elettronikament lid-
database Eudravigilance tagħrif dwar 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa u 
mhux serji li jkunu seħħew fil-Komunità, 
fi żmien 90 jum mill-wasla tar-rapport 
jew, fl-assenza ta' rapport, fil-jum ta' 
wara dak li fih id-detentur ikkonċernat 
ikun ġie mgħarraf b'dan. 

Id-detenturi tat-tqegħid fis-suq għandhom 
jintalbu jressqu elettronikament lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti tagħrif 
dwar ir-reazzjonijiet kollha ħżiena u mhux 
serji li kienu ssuspettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa d-dmir tad-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li jittrasferixxu tagħrif 
lill-awtoritajiet nazzjonali mill-aktar fis possibbli sabiex ikun jista' jkollhom idea ċara tar-
reazzjonijiet ħżiena li jkunu qed iseħħu fit-territorju tagħhom u biex eventwalment jieħdu d-
deċiżjonijiet xierqa għall-ħarsien tas-saħħa pubbliku bla dewmien eċċessiv, skont il-prinċipju 
tal-prekawzjoni.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jaċċessaw 
rapporti dwar reazzjonijiet mhux mixtieqa
permezz tad-database Eudravigilance u 
għandhom jaċċessaw il-kwalità tad-dejta li 
waslet mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq. Huma għandhom, kif 
xieraq, jinvolvu lill-pazjenti u lill-
professjonisti fil-kura tas-saħħa fis-segwitu 
ta' kwalunkwe rapport li jirċievu u jitolbu li 
s-segwitu ta' rapporti bħal dawn jitwettaq 
mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikunu 
meħtieġa jirrappurtaw kwalunkwe tagħrif 
ta' segwitu li jkun wasal fid-database 
Eudravigilance.

4. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jaċċessaw rapporti 
dwar reazzjonijiet ħżiena permezz tad-
database Eudravigilance u għandhom 
jaċċessaw il-kwalità tad-dejta li waslet 
mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq. Huma għandhom, kif 
xieraq, jinvolvu lill-pazjenti u lill-
professjonisti fil-kura tas-saħħa fis-segwitu 
ta' kwalunkwe rapport li jirċievu u 
jipprovdu segwitu ta' rapporti bħal dawn. 
Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandhom jirrappurtaw 
kwalunkwe tagħrif ta' segwitu li jkun wasal 
lill-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa d-dmir tal-awtoritajiet nazzjonali li jiggarantixxu l-kwalità u s-segwitu kritiku tad-dejta 
rilevanti kollha.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri u l-pubbliku 
għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw ir-
rapporti dwar reazzjonijiet ħżiena li jkunu 
qed iseħħu fi Stati Membri oħra permezz 
tad-database tal-Eudravigilance.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-database tal-farmakoviġilanza Ewropea għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex tagħti 
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tagħrif fi żmien xieraq lill-partijiet interessati kollha kif ukoll lill-pazjenti. Huwa wkoll mod 
effikaċi sabiex jinstab tarf tal-inugwaljanzi bejn l-Istati Membri fir-rigward ta' tagħrif dwar 
ir-reazzjoijiet ħżiena għall-mediċini.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa li jseħħu fit-territorju tagħhom li 
jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom mill-
professjonisti għall-kura tas-saħħa u mill-
pazjenti.

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet ħżiena ssuspettati kollha li 
jseħħu fit-territorju tagħhom li jinġiebu 
għall-attenzjoni tagħhom mill-
professjonisti għall-kura tas-saħħa, mill-
isptarijiet u mill-pazjenti, mid-detenturi 
tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
kif ukoll mir-rappurtar ta' żbalji mediċi u 
mill-programmi ta' prevenzjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rapporti ta' reazzjonijiet bħal dawn 
jitressqu permezz tal-portali nazzjonali tal-
internet dwar is-sikurezza tal-mediċina.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rapporti ta' reazzjonijiet bħal dawn 
jitressqu permezz tal-portali nazzjonali tal-
internet dwar il-mediċini, u b'kull mezz 
xieraq ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa d-dmir tal-awtoritajiet nazzjonali li jiggarantixxu l-kwalità u s-segwitu kritiku tad-dejta 
rilevanti kollha.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-laqgħa tiegħu li jmiss wara tmiem il-
perjodu ta' kummenti mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 

3. Fil-laqgħa tiegħu li jmiss wara tmiem il-
perjodu ta' kummenti mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
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imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kumitat 
Konsultattiv tal-Evalwazzjoni tar-Riskju 
fil-qasam tal-Farmakoviġilanza għandu 
jadotta r-rapport ta' evalwazzjoni bi jew 
mingħajr bidliet, filwaqt li jqis kwalunkwe 
kumment imressaq skont dan il-
paragrafu.

imsemmi fil-paragrafu 2, il-Kumitat 
Konsultattiv tal-Evalwazzjoni tar-Riskju 
fil-qasam tal-Farmakoviġilanza għandu 
jadotta r-rapport ta' valutazzjoni bi jew 
mingħajr bidliet.

Dak ir-rapport ta' valutazzjoni għandu 
jkun aċċessibbli għall-pubbliku bla 
dewmien permezz tal-portal nazzjonali tal-
internet dwar is-sikurezza tal-mediċini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex ikun iggarantit li 
jiġu infurmati l-partijiet interessati kollha, partikolarment sabiex terġa' titqajjem il-fiduċja 
tal-pazjenti u taċ-ċittadini fir-responsabbiltà tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-evalwazzjoni tar-rapporti perjodiċi 
ta' aġġornament dwar is-sikurezza, l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jikkunsidraw jekk hijiex 
meħtieġa xi azzjoni li tikkonċerna l-
kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq għall-prodott mediċinali 
kkonċernat. 

L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom jikkunsidraw jekk hijiex 
meħtieġa xi azzjoni li tikkonċerna l-
kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq għall-prodott mediċinali 
kkonċernat. 

Huma għandhom iżommu, jimmodifikaw, 
jissospendu jew jirrevokaw l-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq kif 
xieraq.

Huma għandhom iżommu, jimmodifikaw, 
jissospendu jew jirrevokaw l-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq kif 
xieraq.

Id-deċiżjonijiet tagħhom għandhom ikunu 
aċċessibbli għall-pubbliku bla dewmien. 
Meta awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
tinbidel għal raġunijiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, l-awtoritajiet nazzjonali 
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kompetenti jew l-Istat Membru ta' 
referenza għandhom jippubblikaw 
minnufih aġġornament tar-rapport ta' 
valutazzjoni tal-prodott mediċinali 
konċernat jew rapport dettaljat dwar il-
bidla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex ikun iggarantit li 
jiġu infurmati l-partijiet interessati kollha, partikolarment sabiex terġa' titqajjem il-fiduċja 
tal-pazjenti u taċ-ċittadini fir-responsabbiltà tal-awtoritajiet tas-saħħa.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tippubblika r-
rakkomandazzjonijiet, l-opinjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 107b sa 
107l permezz tal-portal Ewropew fuq l-
internet għas-sikurezza tal-mediċini.

L-Aġenzija għandha tippubblika r-rapporti 
perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza, ir-rapporti ta' valutazzjoni 
xjentifika tal-bilanċ bejn ir-riskji u l-
benefiċċji tal-prodott, ir-
rakkomandazzjonijiet, l-opinjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 107b sa 
107l permezz tal-portal Ewropew fuq l-
internet għas-sikurezza tal-mediċini.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Is-sistema tal-farmakoviġilanza għandha tkun trasparenti għalkollox sabiex ikun iggarantit li 
jiġu infurmati l-partijiet interessati kollha, partikolarment sabiex terġa' titqajjem il-fiduċja 
tal-pazjenti u taċ-ċittadini fir-responsabbiltà tal-awtoritajiet tas-saħħa.


