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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda, fir-rigward tal-
informazzjoni għall-pubbliku inġenerali dwar prodotti mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika, id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità dwar il-prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem (COM(2008)0663 finali) għandha l-għan li tipprovdi qafas legali ċar 
fir-rigward tal-informazzjoni għall-konsumatur dwar mediċini li jinxtraw biss b'riċetta bil-
għan li jkunu promossi l-għażliet aħjar min-naħa tal-pazjenti meta jkunu qed jiddeċiedu dwar 
trattamenti possibbli. Għad hemm disparitajiet fl-interpretazzjoni tar-regoli Komunitarji dwar 
ir-riklamar u l-informazzjoni lill-pazjenti. Filwaqt li l-limitazzjonijiet fuq ir-riklamar 
mhumiex se jinbidlu, il-konsumaturi fl-Ewropa kollha m'għandhomx l-istess livell ta' aċċess 
għal informazzjoni indipendenti ta' kwalità dwar il-prodotti mediċinali. 

L-informazzjoni għall-pazjenti għandha tissodisfa l-karatteristiċi ewlenin li ġejjin:

1. Affidabilità: L-informazzjoni għall-pazjenti għandha tkun ibbażata fuq l-aħħar 
għarfien xjentifiku filwaqt li jsiru referenzi ċari għas-sors tiegħu;

2. Indipendenza: Għandu jun ċar min jipprovdi u min jiffinanzja l-informazzjoni biex il-
konsumaturi jistgħu jidentifikaw kunflitti ta' interess potenzjali;

3. Għandha tkun faċli biex tintuża mill-konsumatur u orjentata lejn il-pazjent: L-
informazzjoni għandha tinftiehem u tkun disponibbli faċilment filwaqt li jitqiesu l-
ħtiġijiet partikulari tal-konsumaturi (l-età, id-differenzi kulturali, u d-disponibilità bil-
lingwi Ewropej kollha).

Il-leġiżlazzjoni proposta ddaħħal qafas legali għat-tixrid tal-informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali dwar il-mediċini li jinxtraw biss b'riċetta. Wieħed jistaqsi xi rwol għandu jkollha l-
industrija farmaċewtika fl-għoti ta' informazzjoni diretta lill-pazjenti. Il-kumpaniji 
farmaċewtiċi għandhom informazzjoni siewja rigward is-saħħa mill-istudji kliniċi tagħhom. 
Jistgħu jkunu sors siewi ta' informazzjoni għall-konsumatur. Madankollu, il-kumpaniji 
farmaċewtiċi ma jistgħux jitqiesu bħala fornituri indipendenti ta' informazzjoni dwar is-saħħa 
minħabba kuflitt ta' interess inerenti. Għaldaqstant, m'għandhomx jitqiesu bħala sors esklużiv 
ta' informazzjoni.

Id-distinzjoni bejn l-informazzjoni u r-riklamar mhijiex ċara. Il-konsumaturi jeħtieġu sorsi 
komprensivi ta' kwalità għal informazzjoni dwar is-saħħa (speċjalment fl-internet) biex 
jevalwaw l-għażliet tagħhom u jiffurmaw opinjoni msejsa fuq l-informazzjoni. 

Id-Database EudraPharm tista' tkun għodda utli biex tingħata informazzjoni lill-pazjenti. Ir-
riżorsi tal-EMA (L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini) jistgħu jkunu studjati aktar.
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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 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Websajts ċertifikati u reġistrati se jkunu mezz ewlieni sabiex tingħata informazzjoni ta' 
kwalità dwar is-saħħa.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-monitoraġġ tal-informazzjoni dwar (14) Il-monitoraġġ tal-informazzjoni dwar 
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prodotti mediċinali esklużivament bi 
preskrizzjoni għandu jiżgura li d-detenturi 
tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq biss 
ixerrdu informazzjoni li tkun konformi 
mad-Direttiva 2001/83/KE. L-Istati 
Membri għandhom jadottaw regoli li 
jistabbilixxu mekkaniżmi effettivi ta' 
monitoraġġ u li jippermettu infurzar 
effettiv f'każi ta' nuqqas ta' konformità. Il-
monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq il-
kontroll tal-informazzjoni qabel it-tixrid 
tagħha, sakemm is-sustanza tal-
informazzjoni ma jkunx diġà ntlaħaq 
ftehim dwarha mill-awtoritajiet kompetenti 
jew jekk ikun qed jitħaddem mekkaniżimu 
differenti biex jiġi żgurat livell ekwivalenti 
ta’ monitoraġġ xieraq u effettiv. 

prodotti mediċinali esklużivament bi 
preskrizzjoni awtorizzati skont din id-
Direttiva għandu jiżgura li d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq biss 
ixerrdu informazzjoni li tkun konformi 
mad-Direttiva 2001/83/KE. L-Istati 
Membri għandhom jadottaw regoli li 
jistabbilixxu mekkaniżmi effettivi ta' 
monitoraġġ u li jippermettu infurzar 
effettiv f'każi ta' nuqqas ta' konformità. 
F'każijiet ta' nonkonformità, għandhom 
jiddaħħlu fis-seħħ proċeduri li permezz 
tagħhom id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq jistgħu jkunu 
rappreżentati u jistgħu jfissru l-opinjoni 
tagħhom waqt li jkun qed jitqies il-każ 
tagħhom. Il-monitoraġġ għandu jkun 
ibbażat fuq il-kontroll tal-informazzjoni 
qabel it-tixrid tagħha, sakemm is-sustanza 
tal-informazzjoni ma jkunx diġà ntlaħaq 
ftehim dwarha mill-awtoritajiet kompetenti 
jew jekk ikun qed jitħaddem mekkaniżimu 
differenti biex jiġi żgurat monitoraġġ 
xieraq, effettiv u indipendenti.

Or. en

Justification

This amendment clarifies the scope of the directive by reinforcing that the provision of 
information on certain types or groups of medicines is not covered by this legislation.

For certain types of information the distinction between advertising and promotional 
information is more difficult to establish. Those types of information should therefore be 
subject to approval by the national competent authorities before its dissemination.
Independent monitoring mechanisms controlled by authorities should be in place even when 
another institute takes over the monitoring of the information.

Emenda 3

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- stqarrijiet fattwali u informattivi u - stqarrijiet fattwali u informattivi (inklużi 



PE439.346v01-00 6/22 PA\806981MT.doc

MT

materjal ta' referenza marbut, pereżempju, 
ma' tibdil fil-pakkett, twissijiet ta' kontro-
indikazzjoni bħala parti minn 
prekawzjonijiet ġenerali dwar drogi, 
katalogi ta' kummerċ u listi ta' prezzijiet, 
sakemm ma jkun fihom l-ebda riklamar 
dwar il-prodott;

aħbarijiet jew stqarrijiet bħal dawk li 
jingħataw lil organizzazzjonijiet tal-midja 
jew b'reazzjoni għal mistoqsija diretta jew 
bit-tixrid ta' tali informazzjoni permezz ta' 
konferenzi jew stqarrijiet bil-miktub u 
aħbarijiet jew rapporti lill-partijiet 
interessati u/jew lir-regolaturi) u materjal 
ta' referenza dwar prodott mediċinali
marbut, pereżempju, ma' tibdil fil-pakkett, 
twissijiet ta' kontro-indikazzjoni bħala parti 
minn prekawzjonijiet ġenerali dwar 
mediċini, katalogi ta' kummerċ, listi ta' 
prezzijiet u rimborż, sakemm ma jkun 
fihom l-ebda riklamar promozzjonali 
rigward prodotti mediċinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jkun iċċarat l-ambitu ta' din id-Direttiva. Il-kumpaniji 
għandhom jitħallew jibqgħu jagħtu ċerta informazzjoni. Pereżempju, ir-regoli tal-borża tat-
titoli jeżiġu li l-kumpaniji jżommu lill-investituri mgħarrfa bis-sħiħ dwar żviluppi sinifikanti u 
l-impjegati għandhom jibqgħu mgħarrfa dwar żviluppi tan-negozju.

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1 
ma għandhiex tapplika għal kampanji ta' 
tilqim u kampanji oħra fl-interess tas-saħħa 
pubblika mwettqa mill-industrija, sakemm 
ma jinkludux dikjarazzjonijiet 
promozzjonali rigward prodotti mediċinali
u jkunu approvati mill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri.";

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi r-riklamar huwa permess fir-rigward ta' kampanji differenti fl-interess tas-saħħa 
pubblika, jeħtieġ li jkun żgurat li dawn tal-aħħar ma jintużawx bħala skuża għar-riklamar 
dwar prodotti mediċinali li jkunu suġġetti għal projbizzjoni stipulata fl-Artikolu 88(1).

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100a – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) materjal ipprovdut mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa biex 
jitqassam lill-pazjenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-materjal stampat mogħti lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa għat-tqassim lill-pazjenti 
għandu jirrispetta l-istess kriterji bħal mezzi oħra għat-tixrid tal-informazzjoni. Għalhekk, 
ikun raġonevoli li dan it-tip ta' materjal ikun kopert ukoll b'dan it-Titolu. Il-professjonisti tal-
kura tas-saħħa jistgħu jkunu influwenzati wkoll minn materjal li jkun fih ir-riklami. M'hemm 
l-ebda raġuni oġġettiva għaliex il-materjal ipprovdut mill-kumpaniji lill-professjonisti tal-
kura tas-saħħa għat-tqaasim lill-pazjenti ma jkunx suġġett għad-dispożizzjonijiet ta' dan it-
Titolu.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) - stqarrijiet fattwali u informattivi 
(inklużi aħbarijiet jew stqarrijiet li 
jingħataw lil organizzazzjonijiet tal-midja 
jew b'reazzjoni għal mistoqsija diretta jew 
bit-tixrid ta' tali informazzjoni permezz ta' 
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konferenzi jew stqarrijiet bil-miktub u 
aħbarijiet jew rapporti lill-partijiet 
interessati u/jew lir-regolaturi) u materjal 
ta' referenza dwar prodott mediċinali 
marbut, pereżempju, ma' tibdil fil-pakkett, 
twissijiet ta' kontro-indikazzjoni bħala 
parti minn prekawzjonijiet ġenerali dwar 
mediċini, katalogi ta' kummerċ, listi ta' 
prezzijiet u rimborż, sakemm ma 
jkollhomx l-għan li jippromwovu prodott 
mediċinali individwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija koerenti mal-emenda dwar l-Artikolu 86(2) u l-għan tagħha huwa li jkun 
iċċarat l-ambitu tad-Direttiva. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq għandhom 
jitħallew jipprovdu ċerta informazzjoni. Ir-regoli tal-borża tat-titoli jeżiġu li l-kumpaniji 
jżommu lill-investituri mgħarrfa bis-sħiħ dwar żviluppi sinifikanti u l-impjegati għandhom 
jibqgħu mgħarrfa dwar żviluppi tan-negozju. Jeħtieġ li dan ikun speċifikat biex jitħalla jsir l-
għoti adegwat ta' tali informazzjoni. 

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) materjal mogħti lill-professjonisti tal-
kura tas-saħħa biex jintuża minnhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li l-informazzjoni mogħtija lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa biex 
tintuża minnhom ma tkunx koperta bid-Direttiva.
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Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jkun iċċarat l-objettiv li l-fuljetti jinkitbu bi kliem differenti, li 
huwa li jsir aktar aċċessibbli għall-pazjenti, kif ukoll li ma ssirx enfasi speċjali fuq xi elementi 
partikulari li jistgħu jagħtu vantaġġi kummerċjali lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq.

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) informazzjoni dwar l-impatt ambjentali
tal-prodott mediċinali, disponibilità u
prezzijiet u stqarrijiet fattwali u 
informattivi, sakemm ma jsir l-ebda 
paragun ma' sitwazzjoni preċedenti jew 
ma' prodott mediċinali ieħor tal-istess tip,
u materjal ta' referenza dwar prodott 
mediċinali marbut, pereżempju, ma' tibdil 
tal-pakkett, rimborż, jew twissijiet ta' 
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kontroindikazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġu xi kjarifiki rigward l-informazzjoni dwar prezzijiet u rimborż, biex id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ma jagħmlux paraguni ma' sitwazzjonijiet preċedenti u 
prodotti simili oħra li jista' jkollhom effett fuq l-għażla tal-pazjenti. Dan biex ikun żgurat li l-
informazzjoni tibqa' oġġettiva, fattwali u bla ebda inċentiv biex il-prodott jinxtara. Ikun ta' 
siwi wkoll li l-istatus tar-rimborż jiddaħħal fil-lista bħala eżempju tal-informazzjoni fattwali li 
għandha tkun permessa skont din il-klawżola.

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) informazzjoni mediċinali marbuta 
mal-prodott dwar studji xjentifiċi mhux 
ta' indħil, jew miżuri għall-prevenzjoni u 
trattament mediku, jew informazzjoni li 
tippreżenta l-prodott mediċinali fil-kuntest 
tal-kundizzjoni li trid tiġi prevenuta jew 
ittrattata.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tirrigwarda informazzjoni mhux approvata mill-awtoritajiet kompetenti 
waqt ir-reġistrazzjoni ta' prodotti mediċinali u li fil-fatt hija informazzjoni mistura mhux 
mitluba ("push" information). Kwalunkwe informazzjoni rilevanti marbuta ma' studji hija 
inkluża fil-fuljett għall-pazjenti u fit-Taqsira tal-Karatteristiċi tal-Prodott (TKP), li hija parti 
mill-fajl ta' reġistrazzjoni għall-approvazzjoni.
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Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-materjal stampat ipprovdut għat-tqassim lill-pazjenti mhuwiex mezz xieraq ta' tixrid ta' 
informazzjoni dwar mediċini li jinxtraw biss b'riċetta. Dan jikkostitwixxi informazzjoni mhux 
mitluba ("push" information), filwaqt li l-ambitu tad-Direttiva għandu jkun limitat għal 
informazzjoni li l-pazjenti jkunu qed ifittxu attivament. Għalhekk, l-għażla li l-informazzjoni 
tinxtered permezz tal-midja stampata għandha titħassar.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) kotba żgħar, fuljetti, u kategoriji oħra 
ta' informazzjoni stampata, inklużi 
pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa kif 
iddefinit mill-Istat Membru ta’ 
pubblikazzjoni, bl-esklużjoni ta' materjal 
mhux mitlub imqassam b'mod attiv lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
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pubbliku;

Or. en

Justification

It is unclear what is meant by “health-related publications” and likely to lead to divergent 
practices in Member States. However, print material (e.g. brochures, leaflets etc.) is and 
remains an important format to respond to patients’ and citizens’ increasing demand to better 
access information on prescription medicines (e.g. population groups without internet access) 
provided that it is solicited by the general public. It is therefore important to clarify that such 
material could be provided, as well as other material defined by individual Member States, to 
the exclusion of pushed information on prescription medicines through classical mass media 
channels.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) siti fuq l-internet u arkivji elettroniċi 
oħra li fihom informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali, bl-esklużjoni ta' tqassim mhux 
mitlub liċ-ċittadini permezz ta' mezzi ta' 
komunikazzjoni tal-massa bħall-e-mails u 
l-messaġġi fuq il-mowbajl lil għadd kbir 
ta' utenti;

Or. en

Justification

 “other electronic repositories containing information”: A necessary clarification to 
allow provision of high-quality non-promotional information through electronic repositories 
that are not strictly Internet websites. There are already electronic communication media that 
are not websites but through which information seekers can access reference information (eg 
reference text pages made available through TV sets or via telephone systems. The Internet is 
also becoming much more dynamic and is going beyond static websites. It is important that 
the directive is fit for the future.
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Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti spiss ikunu jeħtieġu kjarifika immedjata u diretta ta' informazzjoni fil-fuljett tal-
pakkett jew ikunu jixtiequ jingħataw aktar tagħrif. Ir-rekwiżit li tweġiba għandha tingħata biss 
bil-miktub ikollu l-effett li jkompli jtawwal id-dewmien għall-pazjenti li, f'ċerti każijiet, jista' 
jkollu impatt negattiv fuq saħħithom. Għaldaqstant għandhom ikunu possibbli sew tweġibiet 
bil-fomm kif ukoll bil-miktub għal talbiet individwali.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontenut u l-preżentazzjoni tal-
informazzjoni dwar prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għall-preskrizzjoni 
medika mxerrda mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku għandhom jissodisfaw il-
kundizzjonijiet li ġejjin:

1. Il-kontenut u l-preżentazzjoni tal-
informazzjoni dwar prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għall-preskrizzjoni 
medika li ssir disponibbli mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku għandhom jissodisfaw il-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni
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L-informazzjoni m'għandhiex tinxtered mid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
billi dan jista' jimplika rwol attiv ("push") fl-għoti ta' informazzjoni lill-pubbliku. 
Madankollu, l-informazzjoni tista' ssir disponibbli għall-pubbliku mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq: il-pubbliku għandu jkollu rwol proattiv fit-tiftix ta' 
informazzjoni bħal din ("pull").

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iridu jqiesu l-ħtiġijiet ġenerali u l-
istennija tal-pazjenti;

(b) iridu jkunu orjentati lejn il-pazjenti
sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħhom 
aħjar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' kliem differenti sabiex ikun rifless aħjar wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-proposta, 
jiġifieri li tingħata l-informazzjoni li jridu l-pazjenti u li tissodisfa aħajar il-ħtiġijiet 
individwali tagħhom.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100d – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) stqarrija li turi li l-informazzjoni qed 
tixxerred minn detentur awtorizzat għat-
tqegħid fis-suq;

(c) stqarrija li turi li l-informazzjoni qed 
issir disponibbli minn jew permezz ta'
detentur awtorizzat għat-tqegħid fis-suq li 
ismu jkun speċifikat;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Parti terza tista' xxerred l-informazzjoni f'isem id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni tat-Tqegħid 
fis-Suq.

Min jaqra d-dikjarazzjoni jista' ma jkunx familjari mat-terminu "detentur tal-awtorizzazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq". Dikjarazzjoni li fiha isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-
suq hija aktar sinifikanti u tinftiehem aħjar.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) paraguni bejn prodotti mediċinali; (a) paraguni bejn prodotti mediċinali fir-
rigward tal-kwalità, is-sikurezza u l-
effiċjenza, jekk imxerrda mid-detenturi 
tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
ħlief:
- meta dawk il-paraguni jiddaħħlu 
f'dokumenti approvati uffiċjalment, bħat-
Taqsira tal-Karatteristiċi tal-Prodott;
- meta dawk il-paraguni jkunu bbażati fuq 
studji xjentifiċi komparattivi ppubblikati 
mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti jew 
mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti mediċini, hemm paraguni fit-Taqsira tal-Karatteristiċi tal-Prodott (TKP) u fil-
fuljett tal-pakkett. L-esklużjoni ta' dawn il-paraguni eżistenti fil-fatt tkun tirrikjedi li l-
informazzjoni mogħtija mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ma tkunx sħiħa. 
Dan jista' jippreġudika wkoll il-proċess ta' approvazzjoni. Studji xjentifiċi komparattivi dwar 
il-kwalità, is-sikurezza u l-effiċjenza ta' prodotti mediċinali differenti minn Awtoritajiet 
Nazzjonali indipendenti u mill-EMA m'għandhomx ikunu skuraġġiti billi jistgħu jipprovdu 
sors siewi ta' informazzjoni għall-konsumatur. 
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Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100d – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali oħra li l-kumpanija 
farmaċewtika ma tkunx id-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kampanji ta' informazzjoni ħażina minn partijiet terzi dwar prodotti mediċinali li jkunu kisbu 
aworizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq minn awtoritajiet kompetenti jridu jkunu pprojbiti bi 
kwalunkwe mezz. Il-projbizzjoni għandha tkun estiża għar-riklamar u għall-informazzjoni 
għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Kampanji ta' informazzjoni ħażina mill-kumpaniji 
oriġinali dwar mediċini ġeneriċi, pereżempju, għall-pubbliku inġenerali ġew identifikati 
bħala waħda mill-istrateġiji ta' dewmien fir-Rapport Preliminari tal-Investigazzjoni dwar il-
Qasam Farmaċewtiku.1

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100g – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni għandha tfassal linjigwida 
dwar l-informazzjoni permessa taħt dan it-
Titolu u li jkun fihom kodiċi ta’ kondotta 
għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq li jipprovdu informazzjoni 
lill-pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku dwar prodotti mediċinali 

2. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri 
u ma' partijiet interessati oħra, il-
Kummissjoni għandha tfassal linjigwida 
dwar l-informazzjoni permessa taħt dan it-
Titolu u li jkun fihom kodiċi ta’ kondotta 
mandatorju għad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq li 
jipprovdu informazzjoni lill-pubbliku 

                                               
1 Ir-rapport preliminari qiegħed f'dan il-link:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
dawn il-linjigwida mad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-direttiva u taġġornahom b’mod 
regolari abbażi tal-esperjenza miksuba.

inġenerali jew lill-membri tal-pubbliku 
dwar prodotti mediċinali awtorizzati 
soġġetti għal preskrizzjoni medika. Il-
Kummissjoni għandha tfassal dawn il-
linjigwida mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
direttiva u taġġornahom b’mod regolari 
abbażi tal-esperjenza miksuba. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Partijiet interessati oħra, bħalma huma l-pazjenti, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
industrija, għandhom jiġu kkonsultati fit-tfassil tal-kodiċi u tal-linji gwida. Sabiex ikun żgurat 
li d-detenturi tal-awtorizzazzjoi tat-tqegħid fis-suq jirrispettaw ir-regoli stabbiliti mill-
Kummissjoni fil-kodiċi ta' kondotta, għandu jkun speċifikat li dan tal-aħħar għandu jkun 
mandatorju, mhux volontarju.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq jirreġistraw il-websajts tal-Internet
li fihom informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali mal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti tal-Istat Membru tat-Top 
Level Domain tal-kodiċi tal-pajjiż li 
jintuża mill-websajt ikkonċernata, qabel 
ma tkun aċċessibbli għall-pubbliku 
inġenerali. Fejn il-websajt ma tagħmilx użu 
minn Top Level Domain ta' kodiċi ta' 
pajjiż, id-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq għandu jagħżel l-Istat 
Membru ta' reġistrazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq jirreġistraw il-websajts tal-Internet 
taħt il-kontroll tagħhom li jkunu 
speċifikament diretti lejn ċittadini ta' Stat 
Membru wieħed jew aktar u li jkun fihom 
informazzjoni dwar mediċini li jinxtraw 
biss b'riċetta koperti b'dan it-Titolu, qabel 
ma tkun aċċessibbli għall-pubbliku 
inġenerali. Fejn il-websajt ma tagħmilx użu 
minn Top Level Domain ta' kodiċi ta' 
pajjiż, id-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq għandu jagħżel l-Istat 
Membru ta' reġistrazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika meħtieġa billi din id-Direttiva tkopri biss websajts li huma taħt il-kontroll tad-
Detentur tal-Awtorizzazzjoni tat-Tqegħid fis-Suq u li l-obejttiv tagħhom huwa ċ-ċittadini tal-
UE. Ma tkoprix websajts immirati lil hinn mill-UE, u lanqas dawk immirati lejn udjenza 
dinjija, irrispettivament minn jekk l-informazzjoni hijiex iġġenerata fl-UE jew jekk is-server 
huwiex ibbażat fl-UE.  Barra minn hekk, ma tkoprix siti kummerċjali li fihom informazzjoni 
korporattiva inklużi ċifri dwar il-bejgħ ta' prodotti u informazzjoni kummerċjali oħra rigward 
il-prodotti.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara r-reġistrazzjoni tal-websajt tal-
Internet, kull emenda għall-kontenut 
marbut mal-prodotti mediċinali suġġetti 
għal riċetta medika għandha tkun 
suġġetta għal monitoraġġ skont il-
paragrafu 3. Tali bidliet m'għandhomx 
jirrikjedu r-reġistrazzjoni mill-ġdid tal-
websajt tal-Internet. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk isiru bidliet fil-kontenut ta' websajt, dawn għandhom ikunu mmonitorjati mill-Istat 
Membru li fih kien irreġistrat il-websajt tal-Internet. M'għandhiex tkun meħtieġa 
reġistrazzjoni mill-ġdid biex tkun evitata burokrazija żejda.  



PA\806981MT.doc 19/22 PE439.346v01-00

MT

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-websajts tal-internet irreġistrati skont 
il-paragrafu 1 ma għandux ikollhom ħoloq 
ma' websajts oħra ta’ detenturi ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq sakemm 
ma jkunux ġew irreġistrati wkoll skont dan 
il-paragrafu. Dawn il-websajts għandhom 
jidentifikaw l-awtorità kompetenti li 
kkonċediet l-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid 
fis-suq u l-indirizz tal-websajt.

2. Il-websajts tal-internet irreġistrati skont 
il-paragrafu 1 ma għandux ikollhom ħoloq 
ma' websajts oħra ta’ detenturi ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq li jkun 
fihom informazzjoni koperta b'dan it-
Titolu sakemm ma jkunux ġew irreġistrati 
wkoll skont dan il-paragrafu. Dawn il-
websajts għandhom jidentifikaw l-awtorità 
kompetenti li kkonċediet l-awtorizzazzjoni 
ta’ tqegħid fis-suq u l-indirizz tal-websajt.

Websajts tal-internet irreġistrati skont il-
paragrafu 1 ma għandhomx jippermettu l-
identifikazzjoni ta’ membri tal-pubbliku 
inġenerali li għandhom aċċess għal dawn 
il-websajts jew li fihom jidher xi materjal 
mhux mixtieq li jixxerred b’mod attiv lill-
pubbliku inġenerali jew lil membri tal-
pubbliku. Dawn il-websajts ma għandux 
ikolhom il-web-TV.

Websajts tal-internet irreġistrati skont il-
paragrafu 1 ma għandhomx jippermettu l-
identifikazzjoni awtomatika ta’ membri 
tal-pubbliku inġenerali li għandhom aċċess 
għal dawn il-websajts jew li fihom jidher xi 
materjal mhux mixtieq li jixxerred b’mod 
attiv lill-pubbliku inġenerali jew lil membri 
tal-pubbliku. Dawn il-websajts ma 
għandux ikun fihom materjal li jixxandar 
bil-vidjow.

Or. en

Justification

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.
The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively.  Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website.  Patients may also wish to 
participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
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identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru fejn tkun reġistrata il-
websajt tal-Internet għandu jkun 
responsabbli għall-monitoraġġ tal-
kontenuti mxerrda fuq din il-websajt.

3. L-Istat Membru fejn tkun reġistrata l-
websajt tal-Internet għandu jkun 
responsabbli għall-monitoraġġ tal-
kontenuti marbuta ma' prodotti mediċinali 
suġġetti għal riċetta medika li jsiru 
disponibbli fuq din il-websajt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija importanti billi l-biċċa l-kbira tal-kontenut tal-websajt jista' ma jkollux 
x'jaqsam ma' prodotti mediċinali li jinxtraw biss b'riċetta.

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jippermettu
lid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq li jkunu irreġistraw il-websajts tal-
Internet skont il-paragrafi 1 sa 4 biex fihom 
jinkludu stqarrija li turi li s-sit ġie 
rreġistrat u huwa suġġett għall-
monitoraġġ skont din id-Direttiva. L-
istqarrija għandha tidentifika l-awtorità 
nazzjonali kompetenti li tissorvelja l-

5. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq li jkunu rreġistraw il-websajts tal-
Internet skont il-paragrafi 1 sa 4 biex fihom 
jinkludu stqarrija li turi li l-websajt ġiet 
irreġistrata u hija suġġetta għall-
monitoraġġ skont din id-Direttiva. L-
istqarrija għandha tidentifika l-awtorità 
nazzjonali kompetenti li tissorvelja l-
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websajt ikkonċernata. Hija għandha wkoll 
tispeċifika li l-fatt li l-websajt hija taħt 
sorveljanza ma jfissirx bil-fors li l-
informazzjoni kollha fuq il-websajt ġiet 
soġġetta għal approvazzjoni minn qabel..

websajt ikkonċernata. Hija għandha wkoll 
tispeċifika li l-fatt li l-websajt hija taħt 
sorveljanza ma jfissirx bil-fors li l-
informazzjoni kollha fuq il-websajt ġiet 
soġġetta għal approvazzjoni minn qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubbliku inġenerali għandu jkun infurmat dwar il-kwalità tal-websajt li jżuru. Għalhekk, 
ikun aħjar li d-disponibilità tad-dikjarazzjoni dwar il-proċeduri ta' reġistrazzjoni u 
monitoraġġ tkun meħtieġa u mhux biss permess. Dan huwa meħtieġ biex il-pubbliku 
inġenerali jkun jaf li jista' jafda l-websajt.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-websajts tal-internet irreġistrati 
jridu juru messaġġ ta' twissija fin-naħa 
ta' fuq ta' kull paġna tal-websajt li jwissi 
lill-pubbliku li l-informazzjoni li tkun fiha 
hija żviluppata minn detentur speċifiku 
tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq. 
Link għad-database EudraPharm dwar 
prodotti mediċinali għandu jkun inkuż 
ukoll f'dak il-messaġġ ta' twissija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utenit ta' siti tal-internet li jkun fihom informazzjoni dwar mediċini li jinxtraw biss b'riċetta 
jridu jkunu infurmati b'mod ċar li informazzjoni bħal din kienet żviluppata minn detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq. 
Il-link għad-database EudraPharm għandu jiżgura li l-utenti jkollhom aċċess faċli u dirett 
għal informazzjoni paragunabbli dwar mediċini li jinxtraw biss b'riċetta pprovduta min sors 
mhux kummerċjali, biex tkun żgurata trasparenza akbar.
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Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ikunu rrappreżentati u mismugħa 
fi kwalunkwe kunsiderazzjoni ta' każ fejn 
ikunu akkużati li ma kkonformawx mad-
dispożizzjonijiet stipulati f'dan it-Titolu. 
Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq għandhom id-dritt li 
jappellaw kull deċiżjoni quddiem korp 
ġudizzjarju jew korp ieħor. Matul il-
proċedura ta' appell, it-tixrid ta' 
informazzjoni għandu jkun sospiż 
sakemm tittieħed deċiżjoni kuntrarja mill-
korp responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura aktar effiċjenza u trasparenza f'dan il-proċess. Id-
detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq għandhom jingħataw id-dritt li jiddefendu 
ruħhom f'każ li jqisu li l-akkużi ta' nonkonformità jkunu bla bażi. Sabiex il-pubbliku 
inġenerali jitħares minn informazzjoni li possibilment ma tirrispettax id-dispożizzjonijiet ta' 
dan it-Titolu, jeħtieġ li t-tixrid ta' informazzjoni jkun sospiż eżatt wara d-deċiżjoni tal-
awtorità kompetenti. It-tixrid għandu jerġa' jibda biss f'każ li l-korp responsabbli mill-analiżi 
tal-appell tad-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jiddeċiedi li għandu jerġa' 
jibda.


