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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-UE hemm żieda ta' prodotti mediċinali li huma falsifikati f'dak li jirrigwardja identità, 
storja u sors tagħhom. Prodotti mediċinali ffalsifikati jista' jkun fihom ingredjenti sub-
standard jew ingredjenti ffalsifikati, jew mingħajr ingredjenti jew b'qies żbaljat fid-doża 
tagħhom, inkluż ingredjenti attivi. 

Dawn qegħdin jippreżentaw theddida serja għall-pazjenti Ewropej u għall-industrija Ewropea 
u hemm preokkupazzjoni qawwija fil-pubbliku u fost dawk li jfasslu l-politika rigward din iż-
żieda kostanti ta' dawn il-prodotti misjuba fl-UE fl-aħħar sena. 

Il-Kummissjoni tixtieq tistabbilixxi bażi leġiżlattiva effettiva għall-ġlieda kontra prodotti 
mediċinali ffalsifikati fis-suq intern tal-Unjoni Ewropea bid-dħul fis-seħħ ta' karatteristiċi ta' 
sikurezza u sistemi ta' tfittix u traċċjar ta' ippakkjar ta' mediċinali mtejba, bis-semplifikar ta' 
proċeduri, bit-tisħiħ tat-transparenza u l-komunikazzjoni, bi ġbir ta' data u proċeduri ta' 
evalwazzjoni mtejba, b'involviment akbar tal-parteċipanti interessati u bil-ħolqien tal-aħjar 
prattiki.

Għalkemm ir-rapporteur tiegħek tal-opinjoni tilqa' l-proposta, hi tal-fehma li hemm lok għal 
aktar titjib, l-iktar fir-rigward ta' kwistjonijiet marbutin mal-protezzjoni tal-konsumatur.
Għalhekk qed tipproponi l-emendi skont kif ġej:

 Għal raġunijiet ta' ċertezza u kjarifika legali, għandu jiġi definit it-terminu 'prodott 
mediċinali ffalsifikat' fit-test tad-Direttiva, b'enfasi ċara fuq il-ħarsien tal-konsumatur.

 Minħabba li hu stmat li l-parti l-kbira ta' mediċini ffalsifikati jidħlu fis-suq intern 
b'bejgħ mill-internet, taħseb li ma saritx biżżejjed enfasi dwar il-katina legali tal-
provvista. Għalhekk, ir-rapporteur titlob lill-Kummissjoni biex tirraporta kull sentejn 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatt tal-miżuri stipulati fid-Direttiva 
kif ukoll dwar il-ħtieġa ta' armonizzazzjoni ulterjuri, l-iktar fir-rigward tal-bejgħ ta' 
prodotti mediċinali bl-internet u bejgħ mingħajr riċetta tat-tabib (over-the-counter) ta' 
dawn il-prodotti.

 Il-konsumaturi ta' prodotti mediċinali għandhom, permezz ta' kampanji ta' 
informazzjoni pubbliċi, jiġu infurmati dwar il-karatteristiċi l-ġodda ta' sikurezza  
għall-mediċini u dwar il-perikoli ta' xiri ta' prodotti mediċinali minn siti tal-internet 
bla liċenzja.

 L-informazzjoni mdaħħla fid-database Komunitarja għandha tkun kemm jista' jkun 
speċifika. Barra dan, id-database għandha tinkludi każijiet ta' prodotti mediċinali 
ffalsifikati misjuba fis-suq tal-Unjoni.

 L-ipproċessar tad-data tul il-fażijiet differenti tal-proċess ta' tfittix u traċċjar għandu 
jsir bi qbil mal-leġiżżlazzjoni Komunitarja u nazzjonali attwali dwar il-protezzjoni 
tad-data u m'għandu jkollu l-ebda għan kummerċjali.

 Il-falsifikazzjoni ta' prodotti mediċinali hi attività kriminali organizzata gravi li 
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tipperikola l-ħajja tal-individwi. Għalhekk dan għandu jiġi rifless fis-sanzjonijiet 
kontra il-falsifikazzjoni. Hu tajjeb li jissaħħu d-dispożizzjonijiet dwar is-sanzjonijiet 
fid-Direttiva mingħajr vjolazzjoni tal-prinċipju ta' sussidjarjetà.

 Fl-aħħarnett, l-użu tal-proċedura ta' komitoloġija ntemm bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009.  Għalhekk, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva fir-
rigward tal-komitoloġija għandhom jinbidlu b'dispożizzjonijiet li jirreferu għal xi 
waħda mill-proċeduri l-ġodda stipulati fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (Artikolu 290 jew 291 TFUE). Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika 
u s-Sikurezza tal-Ikel hu mitlub jiċċara din il-kwistjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

. (3a) L-esperjenza turi li, meta prodotti 
mediċinali jinxtraw mill-internet, il-
konsumatur mhux dejjem jista' jivverifika 
l-awtentiċità tas-sors. Barra dan, tinħtieġ 
evalwazzjoni ulterjuri fir-rigward tal-
perikli li jista’ jkollhom il-prodotti 
mediċinali li ma jeħtiġux riċetta tat-tabib 
(OTCs). Għalhekk, il-Kumnmissjoni 
għandha tirraporta kull sentejn lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
impatt tal-miżuri stipulati fid-Direttiva kif 
ukoll dwar il-ħtieġa ta' armonizzazzjoni 
ulterjuri, l-iktar dwar il-kwistjoni jekk il-
prodotti li ma jeħtiġux riċetta tat-tabib 
għandhomx jiddaħħlu fl-ambitu tad-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni



PA\801034MT.doc 5/11 PE438.139v01-00

MT

Il-parti l-kbira tal-prodotti ffalsifikati jidħlu fis-suq minn siti tal-internet illegali. Il-
konsumaturi għandu jkollhom il-possibbiltà li, b’mod sikur, jixtru prodotti mediċinali mill-
internet u mingħajr riċetta tat-tabib.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b)  Il-Kummissjoni għandha, 
b’kooperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini u mal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri, tniedi kampanja informattiva 
għall-konsumaturi dwar ir-riskju involut 
fix-xiri ta' prodotti mediċinali ffalsifikati. 
B'mod partikolari l-kampanja għandha 
tkabbar l-għarfien tal-konsumaturi dwar 
il-miżuri attwali ta' awtentikazzjoni, dwar 
il-karatteristiċi ta' sikurezza (bħal 
ologrammi u siġilli ta' sikurezza) fuq il-
pakkett tal-prodotti mediċinali, u dwar ir-
riskji involuti fix-xiri ta' prodotti 
mediċinali minn sorsi mhux awtorizzati u 
mhux liċenzjati fuq l-Internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-numru dejjem akbar ta' prodotti mediċinali ffalsifikati juri li l-konsumaturi mhumiex konxji 
mir-riskji involuti fix-xiri ta' prodotti mediċinali ffalsifikati, b'mod partikolari minn siti 
elettroniċi illegali.
 Konsumaturi infurmati tajjeb jistgħu jgħinu fis-sejbien ta' prodotti mediċinali ffalsifikati 
hemm fis-suq. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-miżuri ta' sikurezza proposti u l-
ġbir ta' data mill-identifikazzjoni, 
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awtorizzazzjoni u traċċjar ta' prodotti 
mediċinali għandhom jintużaw 
b'konformità mal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja u nazzjonali dwar il-ħarsien 
tad-data.  Din tinkludi b’mod partikulari 
informazzjoni dwar il-kanali ta' 
distribuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' ħarsien tad-data għandhom jiġu rrispettati. B'mod partikolari, l-informazzjoni 
dwar il-kanali ta' distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali tista' tkun ta' siwi kummerċjali għad-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u għaldaqstant m’għandhiex tkun 
disponibbli għalihom.

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

. -1) Fl-Artikolu 1, il-punt 5a li ġej 
jiddaħħal wara l-punt 5:
‘5a. Prodott mediċinali ffalsifikat:

Kull prodott mediċinali b'falsifikazzjoni 
volontarja fir-rigward:
(a) tal-identità, inklużi il-pakkett, it-
tikketta, l-isem u l-kompożizzjoni tiegħu 
fir-rigward taż-żewġ ingredjenti, fosthom 
eċċipjenti u ingredjenti attivi, kif ukoll fir-
rigward tad-dożaġġ tiegħu;
(b) tas-sors, inklużi l-produttur, il-pajjiż 
tal-manifattura, il-pajjiż tal-oriġini, id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq;
(c) tal-istorja, inklużi r-reġistri u d-
dokumenti li jippermettu l-identifikazzjoni 
tal-katina ta' distribuzzjoni.
Il-Kummissjoni jkollha d-dritt taġġorna 
din id-definizzjoni skont il-progress 
tekniku u xjentifiku u l-ftehimiet 
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internazzjonali.'

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċertezza u ċarezza legali, għandha tiddaħħal definizzjoni ta' 'prodott 
mediċinali ffalsifikat' fit-test tad-Direttiva.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-karatteristiċi ta' sikurezza msemmija 
fil-punt (o) tal-Artikolu 54 ma jistgħux jiġu 
mneħħija parti minnhom jew 
kompletament jew mgħottija, sakemm ma 
jiġux sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

(2) Il-karatteristiċi ta' sikurezza msemmija 
fil-punt (o) tal-Artikolu 54 ma jistgħux jiġu 
mneħħija parzjalment jew kompletament 
jew, mgħottija, sakemm ma jiġux sodisfatti 
dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin u ssir 
verifika tal-identifikazzjoni, l-awtentiċità 
u t-traċċjabbiltà tal-prodotti mediċinali :

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-traċċjabbiltà tal-prodotti mediċinali għandhom ikunu 
vverifikati fi kwalunkwe ċirkostanza.  

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 

Il-miżuri msemmija f'dan il-paragrafu 
għandhom jieħdu in konsiderazzjoni l-
interessi leġittimi għall-protezzjoni tal-
informazzjoni ta' natura kummerċjali 
kunfidenzjali u tal-protezzjoni tad-drittijiet 
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tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.' tal-proprjetà industrijali u kummerċjali. 
B'mod partikolari, l-informazzjoni dwar 
il-kanali ta' distribuzzjoni m’għandhiex 
tkun disponibbli għal finijiet kummerċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta' ħarsien tad-data għandhom jiġu rrispettati. B'mod partikolari, l-informazzjoni 
dwar il-kanali ta' distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali tista' tkun ta' siwi kummerċjali għad-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u għaldaqstant m’għandhiex tkun 
disponibbli għalihom.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Kummissjoni għandha tniedi 
kampanja informattiva flimkien mal-
Aġenzija u mal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri. Il-kampanja għandha tkabbar l-
għarfien tal-konsumaturi dwar il-miżuri 
attwali ta' awtentikazzjoni, dwar il-
karatteristiċi ta' sikurezza (bħal 
ologrammi u siġilli ta' sikurezza) fuq il-
pakkett tal-prodotti mediċinali, u dwar ir-
riskji involuti fix-xiri ta' prodotti 
mediċinali ffalsifikati. Għandha ssir 
enfasi partikolari dwar sorsi mhux 
awtorizzati u mhux liċenzjati fuq l-
Internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-numru dejjem akbar ta' prodotti mediċinali ffalsifikati juri li l-konsumaturi mhumiex konxji 
mir-riskji involuti fix-xiri ta' prodotti mediċinali ffalsifikati, b'mod partikolari minn siti 
elettroniċi illegali. Konsumaturi infurmati tajjeb jistgħu jgħinu fis-sejbien ta' prodotti 
mediċinali ffalsifikati hemm fis-suq. 
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Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jekk ir-riżultat tal-ispezzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 ikun li l-persuna 
ma tikkonformax mal-prinċipji u l-linji 
gwida ta' prattika tajba ta' manifattura jew 
prattika ta' distribuzzjoni tajba kif previst 
bil-leġislazzjoni tal-Komunità, l-
informazzjoni għandha tiddaħħal fid-
database tal-Komunità msemmija fil-
paragrafu 6.

(7) Jekk ir-riżultat tal-ispezzjoni kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 ikun li l-persuna 
ma tikkonformax mal-prinċipji u l-linji 
gwida ta' prattika tajba ta' manifattura jew 
prattika ta' distribuzzjoni tajba kif previst 
bil-leġislazzjoni tal-Komunità, l-
informazzjoni għandha tiddaħħal fid-
database tal-Komunità msemmija fil-
paragrafu 6. Din l-informazzjoni għandha 
tispeċifika l-prinċipji, il-linji gwida u r-
regoli li ma ġewx rispettati.  Id-database 
għandha tinkludi wkoll il-każijiet ta' 
sejbien ta' mediċini ffalsifikati fis-suq 
Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni mdaħħla fid-database Komunitarja għandha tkun kemm jista' jkun speċifika. 

Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
r-regoli dwar il-penalitajiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva u 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jiżguraw li jiġu 
implimentati. Il-penalitajiet previsti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 

Mingħajr preġudizzju għall-prinċipju tas-
sussidjarjetà, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu r-regoli dwar penalitajiet 
applikabbli għal ksur tad-disposizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha meħtieġa biex jassiguraw 
li jkunu implimentati. Il-penalitajiet 
previsti, li jistgħu jkunu ta' natura 
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dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard minn 
[daħħal id-data konkreta 18-il xahar wara l-
pubblikazzjoni] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

kriminali, għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi, u għandhom 
ikopru, inter alia, il-forom ta' imġiba li 
ġejjin:

(1) il-manifattura ta' prodotti mediċinali, 
sustanzi attivi, eċċipjenti, partijiet, 
materjali u aċċessorji ffalsifikati;

(2) il-forniment jew offerta ta'provvista, 
inkluż senserija, traffikar, il-ħażna ta' 
provvista, l-importazzjoni u l-
esportazzjoni ta' prodotti mediċinali, 
sustanzi attivi, eċċipjenti, partijiet, 
materjali u aċċessorji ffalsifikati;

(3) il-ħolqien ta' dokumenti foloz jew 
tbagħbis ta' dokumenti; 

(4) l-għajnuna u l-kompliċità fir-reati 
imsemmija hawn fuq;

(5) it-tentattiv ta' twettiq ta' wieħed mir-
reati msemmija hawn fuq;
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard minn [daħħal id-data 
konkreta 18-il xahar wara l-pubblikazzjoni] 
u għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien b’kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-falsifikazzjoni ta' prodotti mediċinali hi attività kriminali organizzata gravi li tipperikola l-
ħajja tal-individwi Għalhekk dan għandu jiġi rifless fis-sanzjonijiet kontra il-falsifikazzjoni

Emenda 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 127 ċ (ġdid)



PA\801034MT.doc 11/11 PE438.139v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
Artikolu 127c

Il-Kummissjoni għandha tirraporta sat-30 
ta' Ġunju 2012, u mbgħad wara kull 
sentejn, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, dwar l-impatt tal-miżuri previsti 
minn din id-Direttiva u dwar il-bżonn ta' 
armonizzazzjoni ulterjuri. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni għandha tevalwa 
b'mod partikolari jekk tinħtieġx 
armonizzazzjoni speċifika fir-rigward ta' 
bejgħ ta' prodotti mediċinali mingħajr 
riċetta tat-tabib u bejgħ ta' dawn il-
prodotti mill-internet. Barra dan, 
għandha ssir evalwazzjoni tal-punti tad-
dħul fis-suq ta' prodotti mediċinali 
ffalsifikai u dwar il-perikoli minn prodotti 
mediċinali li jinxtraw mingħajr riċetta tat-
tabib. Fejn jenħtieġ, dan ir-rapport 
għandu jiġi akkumpanjat minn proposti 
leġiżlattivi. Jekk jinħtieġ għandu 
jipproponi leġiżlazzjoni mfassla biex 
tinkludi l-prodotti mediċinali li jixtraw 
mingħajr riċetta tat-tabib fl-ambitu ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti l-kbira ta' prodotti ffalsifikati jidħlu fis-suq minn siti tal-internet illegali Il-
konsumaturi għandu jkollhom il-possibbiltà li jixtru prodotti mediċinali mill-internet u 
mingħajr riċetta tat-tabib Barra minn hekk, hemm ftit wisq informazzjoni dwar il-kwistjoni ta' 
fejn u meta l-prodotti mediċinali ffalsifikati għandhom l-akbar ċans li jidħlu fil-katina ta' 
distribuzzjoni legali.


