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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposti għall-emenda tad-Direttiva 2001/83/KE u tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 
huma mmirati biex jinkisbu l-għanijiet ġenerali ta’ protezzjoni mtejba tas-saħħa taċ-ċittadini 
tal-UE u funzjonament bla xkiel tas-suq intern għall-prodotti mediċinali għall-użu tal-
bniedem. B’segwitu ta’ dan, il-proposti għandhom l-għan speċifiku biex jipprovdu qafas ċar 
għall-għoti ta’ informazzjoni dwar il-mediċini suġġetti għar-riċetta medika bil-ħsieb li jittejjeb 
l-użu razzjonali ta’ dawn il-mediċini. Din il-proposta tiżgura projbizzjoni fuq ir-reklamar 
dirett lill-konsumatur tal-mediċini suġġetti għar-riċetta medika.

Huwa maħsub li dawn l-għanijiet se jinkisbu billi

• Tkun żgurata kwalità għolja ta’ informazzjoni ġejja minn applikazzjoni koerenti ta’ 
standards definiti b’mod ċar madwar il-Komunità.

• L-informazzjoni titħalla li tiġi pprovduta b’mezzi li jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-
kapaċitajiet ta’ tipi differenti ta’ pazjenti.

• Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jitħallew jipprovdu b’mod li 
tinftiehem informazzjoni oġġettiva u mhux promozzjonali dwar il-benefiċċji u r-riskji tal-
mediċini tagħhom.

• Ikun żgurat li l-miżuri ta’ sorveljanza u infurzar huma fis-seħħ biex jiżguraw li dawk li 
jipprovdu l-informazzjoni jikkonformaw mal-kriterji ta’ kwalità filwaqt li tiġi evitata l-
burokrazija bla bżonn.

Aktar dettalji dwar l-għanijiet konkreti:

Bil-preżentazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li l-pazjenti, iktar 
ma jgħaddi żmien iktar qegħdin jieħdu interess f’saħħithom u jixtiequ jkunu inklużi aktar 
f’dak kollu li għandu x’jaqsam magħha. Għaldaqstant, kura mill-aħjar hija possibbli biss jekk 
il-pazjenti jkunu infurmati sew dwar il-mediċini li qegħdin jieħdu, u b’hekk ikun possibbli t-
teħid ta’ deċiżjonijiet infurmati u l-użu razzjonali tal-mediċini. L-awtur tar-rapport jaqbel 
mal-fehma tal-Kummissjoni li fil-qasam tal-informazzjoni għall-pazjenti, azzjoni f’livell 
Komunitarju jista’ jkollha impatt pożittiv fuq is-saħħa pubblika. Barra minn hekk, jixtieq 
jenfasizza li informazzjoni dwar il-mediċini suġġetti għar-riċetta medika li taqdi tajjeb il-
bżonnijiet u l-apettattivi tal-pazjenti tista’ tmexxi ’l quddiem l-aspett tal-prevenzjoni.

Huwa fatt però li l-informazzjoni disponibbli bħalissa fl-UE dwar il-mediċini suġġetti għar-
riċetta medika hija insuffiċjenti u antikwata. Il-possibilità li xi ċittadin isib l-informazzjoni 
meħtieġa tiddependi minn kemm persuna tkun kapaċi tagħmel użu tajjeb mill-internet u liema 
lingwi titkellem.

B’żieda ma’ dan, minħabba n-nuqqas ta’ kundizzjonijiet armonizzati fir-rigward tal-kontenut 
tal-informazzjoni, ir-regoli u l-prattiki dwar kif din issir disponibbli jvarjaw b’mod sinifikanti 
fost l-Istati Membri. Dan jirriżulta f’aċċess mhux ugwali għall-informazzjoni dwar il-
mediċini.
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Bħalissa t-teħid ta’ azzjoni f’dan il-qasam huwa ta’ importanza partikulari għax il-progress 
tekniku jagħti l-possibilità liċ-ċittadin li fuq l-internet ifittex u jsib informazzjoni, iżda wkoll –
anki mingħajr ma jinduna – materjal promozzjonali, minn madwar id-dinja u b’hekk jesponih 
għal informazzjoni qarrieqa u insuffiċjenti. Għal din ir-raġuni, l-awtur huwa tal-fehma li 
hemm urġenza li din is-sitwazzjoni tinbidel u ċ-ċittadini jkunu pprovduti b’informazzjoni 
konformi mad-dispożizzjonijiet tal-UE, informazzjoni li tkun ukoll affidabbli u mhux 
promozzjonali. L-UE għandha timpenja ruħha sabiex bis-saħħa ta’ informazzjoni ċċertifikata 
jinħoloq kontrapiż informattiv għar-reklami qarrieqa li qegħdin jiċċirkulaw fuq l-internet.

F’dan ir-rigward, għandha tingħata importanza kbira lill-fuljett ta’ tagħrif li jkun hemm f’kull 
pakkett ta’ mediċina. L-informazzjoni pprovduta fil-fuljett tal-pakkett għandha tiġi adattata 
b’tali mod li tinftiehem miċ-ċittadini kollha. Raġuni li toħloq urġenza partikulari f’dan ir-
rigward hija li dan il-fuljett fil-forma kif inhu llum huwa insuffiċjenti, fis-sens li jista’ jbeżża’ 
lill-pazjent u jwasslu biex ma jkomplix xi terapiji li għandu bżonn. Il-proposta tal-
Kummissjoni, fil-qofol tagħha, timmira propju għal tibdil fil-forma tal-fuljett tal-pakkett.

L-awtur tar-rapport jixtieq jenfasizza għal darba oħra li fl-UE għandu jibqa’ pprojbit ir-
reklamar dirett lill-konsumatur tal-mediċini suġġetti għar-riċetta medika. Iżomm ukoll mal-
fehma li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri individwali u l-professjonijisti tas-saħħa 
għandhom jibqgħu għejun importanti ta’ informazzjoni dwar il-mediċini, iżda jqis ukoll lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni bħala sors prezzjuż ta’ informazzjoni mhux promozzjonali dwar 
il-mediċini.

L-awtur huwa konxju tal-fatt li jinħtieġu sistemi ta’ sorveljanza li jiggarantixxu ż-żamma ta’ 
standards armonizzati li jiżguraw informazzjoni mhux promozzjonali u ta’ kwalità għolja.

Għaldaqstant, jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li d-deċiżjoni dwar liema 
mekkaniżmi ta’ sorveljanza huma l-iktar xierqa titħalla f’idejn l-Istati Membri u li jiġi 
stabbilit bħala regola ġenerali li s-sorveljanza għandha ssir wara t-tixrid tal-informazzjoni, 
peress li dan huwa l-aktar mod effikaċi u l-inqas wieħed burokratiku.

L-awtur tal-opinjoni jinnota li hemm bżonn partikulari ta’ titjib fir-rigward tad-definizzjoni 
ta’ x’inhi pubblikazzjoni marbuta mas-saħħa u d-determinazzjoni tal-penalitajiet u tas-
sanzjonijiet; fl-emendi ssir referenza għal dan il-punt.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi 
li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni tal-qafas legali attwali wriet 
ukoll li ċerti restrizzjonijiet fuq il-
possibilitajiet li kumpaniji farmaċewtiċi 
jipprovdi informazzjoni jirriżultaw mill-fatt 
li d-distinzjoni bejn l-idea ta' reklamar u 
informazzjoni mhix interpretata b'mod 
konsistenti mal-Komunità kollha.

(4) L-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni tal-qafas legali attwali wriet 
ukoll li ċerti restrizzjonijiet fuq il-
possibilitajiet li kumpaniji farmaċewtiċi 
jipprovdi informazzjoni jirriżultaw mill-fatt 
li d-distinzjoni bejn l-idea ta' reklamar u 
informazzjoni mhix interpretata b'mod 
konsistenti mal-Komunità kollha. 
B'konsegwenza ta' dan, iċ-ċittadini f'ċerti 
Stati Membri jista' jinċaħdilhom id-dritt li 
jkollhom aċċess, bil-lingwa tagħhom, għal 
informazzjoni ta' kwaltà għolja u mhux 
promozzjonali dwar il-mediċinali.

Ġustifikazzjoni

Huwa prinċipju fundamentali li, f'soċjetà demokratika, iċ-ċittadini jkollhom aċċess għall-
informazzjoni, inkluża dik dwar il-mediċini bi preskrizzjoni.

Emenda 2

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-professjonisti fil-kura tas-saħħa 
għandhom jibqgħu għejun importanti ta' 
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
għall-pubbliku inġenerali. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini 
għal informazzjoni ta’ kwalità għolja 
permezz ta’ mezzi xierqa. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jistgħu 
jkunu għajn ta' valur ta' informazzjoni 
mhux promozzjonali dwar il-prodotti 
mediċinali tagħhom. Din id-Direttiva 
għandha għalhekk tistabbilixxi qafas legali 
għat-tixrid ta' informazzjoni speċifika dwar 

(8) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-professjonisti fil-kura tas-saħħa 
għandhom jibqgħu għejun importanti ta' 
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
għall-pubbliku inġenerali. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini 
għal informazzjoni ta’ kwalità għolja 
permezz ta’ mezzi xierqa. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jistgħu 
jkunu għajn ta' valur ta' informazzjoni 
mhux promozzjonali dwar il-prodotti 
mediċinali tagħhom. Din id-Direttiva 
għandha għalhekk tistabbilixxi qafas legali 
għat-tixrid ta' informazzjoni speċifika dwar 
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il-prodotti mediċinali mid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali. Il-projbizzjoni fuq ir-
reklamar lill-pubbliku inġenerali għal 
prodotti mediċinali esklużivament bi 
preskrizzjoni għandha tinżamm.

il-prodotti mediċinali mid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali. L-istabbiliment tal-
qafas legali meħtieġ għad-detenturi ta' 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq se 
jkabbar iċ-ċertezza ġuridika għall-
industrija farmaċewtika rigward l-għoti 
ta' tipi speċifiċi ta' informazzjoni lill-
pubbliku dwar il-mediċinali tagħhom. Il-
projbizzjoni fuq ir-reklamar lill-pubbliku 
inġenerali għal prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tinżamm.

Emenda 3

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bi qbil mal-prinċipju ta' proporzonalità, 
huwa xieraq li l-ambitu ta' din id-Direttiva 
jkun limitat għal prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni, bħar-regoli 
attwali tal-Komunità li jippermettu r-
reklamar lill-pubbliku inġenerali ta' 
prodotti mediċinali mhux suġġetti għal 
preskrizzjoni, taħt ċerti kondizzjonijiet.

(9) Bi qbil mal-prinċipju ta' proporzonalità, 
huwa xieraq li l-ambitu ta' din id-Direttiva 
jkun limitat għal prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni, bħar-regoli 
attwali tal-Komunità li jippermettu r-
reklamar lill-pubbliku inġenerali ta' 
prodotti mediċinali mhux suġġetti għal 
preskrizzjoni, taħt ċerti kondizzjonijiet. 
Din id-Direttiva tesiġi li l-Istati Membri 
jippermettu, permezz ta' ċerti kanali u 
soġġett għal monitoraġġ adegwat, l-għoti 
lill-pubbliku ta' ċerta informazzjoni dwar 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni min-naħa ta' detentur ta' 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq. 
Għandhom ikunu permessi 
komunikazzjonijiet li ma jkunux koperti 
bit-Titolu VIIIa, sakemm ma jkunux 
jikkostitwixxu reklamar.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva proposta. Importanti li l-leġiżlazzjoni l-
ġdida ma tipprojbixxix ċerti komunikazzjonijiet, eż. tweġibiet għal mistoqsijiet tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa dwar użi mingħajr liċenzja.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li 
informazzjoni mhux promozzjonali u ta' 
kwalità għolja biss dwar il-benefiċċji u r-
riskji ta' prodotti mediċinali soġġetti għal 
preskrizzjoni medika jistgħu jixxerrdu. L-
informazzjoni għandha tqis il-ħtiġijiet u l-
istennijiet tal-pazjenti għall-benefiċċju tal-
pazjenti, għal għażla infurmata u titjib tal-
użu razzjonali tal-prodotti mediċinali. Biex 
dan jintlaħaq, kull informazzjoni lill-
pubbliku inġenerali dwar prodotti 
mediċinali esklużivament bi preskrizzjoni 
għandha tkun bi qbil ma' sett ta' kriterji ta' 
kwalità.

(10) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li 
informazzjoni mhux promozzjonali u ta' 
kwalità għolja biss dwar il-benefiċċji u r-
riskji ta' prodotti mediċinali awtorizzati
soġġetti għal preskrizzjoni medika jistgħu 
jkunu disponibbli. L-informazzjoni 
għandha tqis il-ħtiġijiet u l-istennijiet tal-
pazjenti għall-benefiċċju tal-pazjenti, għal 
għażla infurmata u titjib tal-użu razzjonali 
tal-prodotti mediċinali. Li ċ-ċittadini tal-
UE jingħataw aktar informazzjoni ta' 
kwalità għolja dwar il-mediċinali sejjer 
jippermettilhom jagħmlu użu aktar 
razzjonali u f'loku minnhom, li għandu 
jwassal mhux biss lejn li jkollna ċittadini 
mgħarrfa aħjar, imma anki soċjetajiet 
aktar b'saħħithom. Biex dan jintlaħaq, l-
informazzjoni lill-pubbliku inġenerali dwar 
prodotti mediċinali awtorizzati
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tkun bi qbil ma' sett ta' kriterji ta' kwalità.
(Is-sostituzzjoni tat-terminu “ixxerred” bit-
terminu “isir disponibbli” tapplika għat-
test kollu. Fil-każ ta’ approvazzjoni tal-
emenda dan it-terminu għandu jiġi 
sostitwit fit-test kollu.)

Ġustifikazzjoni

Il-premessi wkoll għandhom jirriflettu l-mira mistqarra tal-proposta li tħalli liċ-ċittadini 
jagħmlu użu tajjeb (aktar razzjonali u sikur) tal-mediċinali u li ttejjeb iż-żamma ma' 
trattamenti preskritti. Skont id-dejta tad-WHO, aktar minn 50% taċ-ċittadini tal-UE jużaw il-
mediċinali tagħhom ħażin. Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva huwa limitat għal 
prodotti mediċinali awtorizzati. L-informazzjoni ma għandhiex tiġi mxerrda iżda tkun 
disponibbli għall-pubbliku, ġaladarba ikun jeħtieġha. Dan jimplika li l-pubbliku jfittex din l-
informazzjoni b’mod attiv.

Emenda 5
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Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Biex jiġi żgurat aktar li d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ixerrdu 
biss informazzjoni ta' kwalità għolja u biex 
ikun hemm distinzjoni bejn informazzjoni 
mhux promozzjonali u r-reklamar, it-tipi ta' 
informazzjoni li jistgħu jixxerrdu 
għandhom jiġu ddefiniti. Huwa xieraq li d-
detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixerrdu l-kontenuti tat-taqsiriet tal-
karatteristiċi tal-prodott approvati u l-
fuljett tal-pakkett, informazzjoni li tkun 
kompatibbli ma' dawn id-dokumenti 
mingħajr ma tmur lilhinn mill-elementi 
ewlenin tagħhom, u informazzjoni oħra 
marbuta mal-prodott mediċinali li tkun 
iddefinita sewwa. 

(11) Biex jiġi żgurat aktar li d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ixerrdu 
biss informazzjoni ta' kwalità għolja u biex 
ikun hemm distinzjoni bejn informazzjoni 
mhux promozzjonali u r-reklamar, it-tipi ta' 
informazzjoni li jistgħu jixxerrdu 
għandhom jiġu ddefiniti. Huwa xieraq li d-
detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixerrdu l-kontenuti tat-taqsiriet tal-
karatteristiċi tal-prodott approvati u l-
fuljett tal-pakkett, informazzjoni li tkun 
kompatibbli ma' dawn id-dokumenti 
mingħajr ma tmur lil hinn mill-elementi 
ewlenin tagħhom.

Emenda 6

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Internet huwa ta' importanza 
ewlenija għal dak li huwa għoti ta' 
informazzjoni lill-pazjenti u l-importanza 
tiegħu qed tikber. L-Internet jippermetti 
aċċess kważi mingħajr limitu għall-
informazzjoni mingħajr ma jqis fruntieri 
nazzjonali. Regoli speċifiċi dwar il-
monitoraġġ ta' websajts għandhom jiġu 
stabbiliti biex titqies in-natura 
transkonfinali tal-informazzjoni pprovduta 
minn fuq l-Internet u biex titħalla l-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

(13) L-Internet huwa ta' importanza 
ewlenija għal dak li huwa għoti ta' 
informazzjoni lill-pazjenti u l-importanza 
tiegħu qed tikber. L-Internet jippermetti 
aċċess kważi mingħajr limitu għall-
informazzjoni mingħajr ma jqis fruntieri 
nazzjonali. Regoli speċifiċi dwar il-
monitoraġġ ta' websajts li huma mmirati 
speċifikament lejn ċittadini tal-UE
għandhom jiġu stabbiliti biex titqies in-
natura transkonfinali tal-informazzjoni 
pprovduta minn fuq l-Internet u biex 
titħalla l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, ġaladarba din id-Direttiva tkopri biss websajts li huma mmirati lejn ċittadini tal-



AD\809698MT.doc 9/30 PE430.857v02-00

MT

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.

Emenda 7

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 86 – paragrafu 1 – inċiż 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 86 (1) wara l-ewwel inċiż 
jiżdied l-inċiż li ġej:
“– għandha tinġibed l-attenzjoni tal-
pubbliku inġenerali għal prodott mediku 
partikolari billi jissemmew l-
indikazzjonijiet terapewtiċi jew sinjali u 
sintomi,”

Ġustifikazzjoni

Indikazzjoni fuq prodotti mediċinali fuq il-bażi ta' sinjali u sintomi ta’ mard jistgħu jħajru 
għal awtodijanjosi, awtomedikazzjoni u teħid ta’ mediċini żejda. Għaldaqstant, dan it-tip ta’ 
reklamar għandu jitwaqqaf. 

Emenda 8

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 86 – paragrafu 2 – inċiż 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-korrispondenza, possibilment flimkien 
mal-materjal kollu ta' natura mhux 
promozzjonali, meħtieġa biex twieġeb xi 
mistoqsija speċifika dwar prodott 
mediċinali partikolari;

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li "l-korrispondenza, possibbilment flimkien mal-materjal kollu ta' natura 
mhux promozzjonali, meħtieġa biex twieġeb xi mistoqsija speċifika dwar prodott mediċinali 
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partikolari" ma tinkludix ir-reklamar fit-tifsira tat-Titolu VIII u lanqas informazzjoni fit-
tifsira tat-Titolu VIIIa. Is-sitwazzjoni legali m'għandhiex tinbidel mill-istatus quo. 

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

stqarrijiet fattwali u informattivi u 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;

stqarrijiet fattwali u informattivi u materjal 
ta' referenza marbuta ma' prodott 
mediċinali, pereżempju, ma' tibdil fil-
pakkett, twissijiet ta' kontro-indikazzjoni 
bħala parti minn prekawzjonijiet ġenerali 
dwar mediċini, katalogi ta' kummerċ, listi 
ta' prezzijiet u rimbors, sakemm l-avviżi u 
l-materjal ta’ referenza ta’ dan it-tip ma 
jkun fihom l-ebda riklamar promozzjonali
dwar il-prodott;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. Il-kumpaniji għandhom jitħallew jibqgħu 
jagħtu ċerta informazzjoni. Pereżempju, ir-regoli tal-borża tat-titoli jesiġu li l-kumpaniji 
jżommu lill-investituri mgħarrfa bis-sħiħ dwar żviluppi sinifikanti u l-impjegati għandhom 
jibqgħu mgħarrfa dwar żviluppi tan-negozju. "Reklamar dwar il-prodott" tista' tiftiehem 
bħala kwalunkwe stqarrija dwar il-karatteristiċi ta' prodott, pożittivi u negattivi, u tista' 
twassal biex, bla ma tkun intenzjonata tagħmel hekk, tipprojbixxi stqarrijiet dwar 
reazzjonijiet avversi u twissijiet. 

Emenda 10

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Id-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 

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 
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approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri. 

approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri, li għandhom jaraw li dawn 
il-kampanji ma jservux ta’ reklamar, 
sakemm dawn il-kampanji jitwettqu 
esklussivament għal skopijiet neċessarji 
fil-kuntest mediku.

Ġustifikazzjoni

Dawn il-kampanji għandhom jitwettqu esklussivament għal skopijiet mediċi neċessarji u 
m’għandhomx jintużaw għal skopijiet ta’ reklamar.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixxerred, direttament jew 
indirettament permezz ta' parti terza,
informazzjoni lill-pubbliku inġenerali jew 
lill-membri tal-pubbliku dwar prodotti 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni medika sakemm tkun skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu. Din l-
informazzjoni ma għandhiex titqis bħala 
reklamar għall-finijiet tal-applikazzjoni tat-
Titolu VIII.

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ixerred, direttament jew 
indirettament permezz ta' parti terza, 
informazzjoni lill-pubbliku inġenerali jew 
lill-membri tal-pubbliku dwar prodotti 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni medika sakemm tkun skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu u 
sakemm il-prodotti mediċinali jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq. Din 
l-informazzjoni ma għandhiex titqies bħala 
reklamar għall-finijiet tal-applikazzjoni tat-
Titolu VIII, iżda teħtieġ l-awtorizzazzjoni 
minn qabel tal-Istat Membru, li l-ewwel 
jivverifika li dik l-informazzjoni hija 
konformi mar-rekwiżiti għall-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-
prodott mediċinali. Din l-informazzjoni 
ma għandhiex tinkludi data dwar l-istudji 
tal-iżvilupp tal-prodotti mediċinali, 
prospetti ġodda eventwali għall-użu 
tagħhom jew proprjetajiet taħt 
investigazzjoni, jew kull informazzjoni 
oħra li tagħti jew iżżid kwalitajiet jew 
skopijiet ta’ użu oħra għajr dawk li 
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jinsabu fl-awtorizzazzjoni attwali għat-
tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali 
inkwistjoni.

Ġustifikazzjoni

Awtorizzazzjoni mill-Istati Membri hija meħtieġa peress li sa issa ma teżisti l-ebda 
definizzjoni ta’ “informazzjoni” ġuridikament applikabbli, li tiddistingwiha mir-reklamar. 
Huwa importanti li d-detentur biss tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikun awtorizzat 
ixerred informazzjoni dwar il-prodott mediċinali, sabiex jiġu evitati problemi fl-attribuzzjoni 
tar-responsabilità fil-każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet legali.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni li għandha x'taqsam mas-
saħħa tal-bniedem jew mard, kemm-il 
darba ma jkun hemm ebda referenza, ukoll 
indiretta, għal prodotti mediċinali;

(a) informazzjoni li għandha x'taqsam mas-
saħħa tal-bniedem jew mard, sakemm din 
tkun ibbażata fuq data konkreta u 
realistika pprovduta mill-awtoritajiet 
kompetenti u kemm-il darba ma jkun 
hemm ebda referenza, ukoll indiretta, għal 
prodotti mediċinali;

Emenda 13

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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.

(b) materjal ipprovdut mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa biex 
jitqassam lill-pazjenti. Dan il-materjal 
għandu jkun awtorizzat espliċitament 
mill-Istati Membri, filwaqt li jiġi 
kkunsidrat dak li kien awtorizzat fit-
taqsira tal-karatteristiċi tekniċi.
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Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) stqarrijiet fattwali, informattivi u 
mhux promozzjonali, kif ukoll materjal ta' 
referenza marbuta ma' prodott mediċinali, 
pereżempju, ma' tibdil fil-pakkett, 
twissijiet ta' kontroindikazzjoni bħala 
parti minn prekawzjonijiet ġenerali dwar 
mediċini, katalogi ta' kummerċ, listi ta' 
prezzijiet u rimbors, sakemm l-avviżi u l-
materjal ta’ referenza ta’ dan it-tip ma 
għandhomx l-intenzjoni li jippromwovu 
prodott mediċinali individwali.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kamp ta' applikazzjoni, eż. ir-regoli tal-borża tat-titoli jesiġu 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 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott, l-
ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett tal-prodott 
mediċinali, kif approvati mill-Awtoritajiet 
kompetenti, u l-verżjoni aċċessibbli għall-
pubbliku tar-rapport ta’ stima mħejji mill-
awtoritajiet kompetenti;

(a) it-taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott, l-
ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett tal-prodott 
mediċinali, kif approvati mill-Awtoritajiet 
kompetenti, il-verżjoni aċċessibbli għall-
pubbliku tar-rapport ta’ stima mħejji mill-
awtoritajiet kompetenti u rendikonti oħra 
disponibbli u d-dokumenti ppubblikati 
mill-awtoritajiet kompetenti;
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Ġustifikazzjoni

Ir-Rapport Ewropew ta' Valutazzjoni tal-Prodotti (European Product Assessment Report, 
EPAR) u dokumenti oħra ppubblikati mill-awtoritajiet kompetenti jinkludu tagħrif dettaljat li 
huwa ta' interess għal ċerti pazjenti.

Emenda 16

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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, 
iżda li tippreżentahom b'mod differenti¸ 
sakemm tingħata rappreżentazzjoni reali 
tar-riskji u l-benefiċċji tal-prodott 
mediċinali; din il-verżjoni aċċessibbli 
għall-pubbliku ma għandha tinkludi ebda 
bidla sostanzjali fil-kwalitajiet, il-
karatteristiċi, l-effetti u l-effetti sekondarji 
tal-prodott mediċinali;

Ġustifikazzjoni

Preżentazzjoni ssemplifikata tal-informazzjoni għall-pubbliku inġenerali hija utli għaliex 
tinftiehem aħjar. Madankollu, din is-semplifikazzjoni tista’ wkoll tgħawweġ il-kuntest tal-
informazzjoni u twassal sabiex ir-riskji u l-benefiċċji jinftiehmu ħażin, u dan għandu jiġi 
evitat.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni dwar l-impatt ambjentali (c) informazzjoni dwar l-impatt ambjentali 



AD\809698MT.doc 15/30 PE430.857v02-00

MT

tal-prodott mediċinali, prezzijiet u 
stqarrijiet fattwali u informattivi u materjal 
ta' referenza marbut, pereżempju, ma' tibdil 
tal-pakkett, ir-rimbors, jew twissijiet ta' 
kontroindikazzjoni;

tal-prodott mediċinali, prezzijiet u 
stqarrijiet fattwali u informattivi u materjal 
ta' referenza marbut, pereżempju, ma' tibdil 
tal-pakkett, ir-rimbors jew twissijiet ta' 
kontroindikazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Ikun ta' siwi li l-istatus tar-rimbors jiddaħħal fil-lista bħala eżempju tal-informazzjoni 
fattwali li għandha tkun permessa skont fin il-klawsola.

Emenda 18

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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. 

(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. Din l-informazzjoni għandha tiġi 
evalwata l-ewwel mill-Istat Membru, u l-
istudji msemmija għandhom jiġu inklużi 
fir-reġistru għar-reġistrazzjoni tal-
prodotti mediċinali. M’għandhomx jiġu 
sottomessi studji xjentifiċi li meta twettqu 
ma kkonformawx ma rekwiżiti legali 
applikabbli għall-isperimenti kliniċi. 
Lanqas ma għandhom jiġu sottomessi 
studji xjentifiċi jekk ikunu relatati ma’ 
proprjetajiet jew skopijiet ta’ użu oħra tal-
prodott mediċinali għajr dawk li għalih 
dan ikun ġie awtorizzat mill-Istat Membru 
kkonċernat.

Emenda 19
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Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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 kwalunkwe 
strument ieħor ta’ diffużjoni ġenerali, 
inklużi r-radju u t-televiżjoni bl-internet, 
jew fl-istampa ġenerali (gazzetti u rivisti) 
jew bħala żieda jew supplimenti fiha.
Għandha tkun disponibbli biss permezz tal-
kanali li ġejjin:

Emenda 20

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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) rivisti tekniċi u xjentifiċi mill-qasam 
tas-saħħa jew rivisti maħsuba għall-
pubbliku inġenerali b’kontenut 
prinċipalment relatat mas-saħħa, fuljetti, 
folji bl-informazzjoni u kull materjal 
ieħor stampat li fih informazzjoni, bl-
esklużjoni ta' materjal mhux mitlub 
imqassam b'mod attiv lill-pubbliku 
inġenerali jew lill-membri tal-pubbliku; 
pubblikazzjonijiet relatati mas-saħħa 
jfissru pubblikazzjonijiet li ġew 
iċċertifikati bħala tali mill-Istat Membru, 
fejn il-konsumatur jista’ jistabbilixxi 
b’mod ċar li l-pubblikazzjoni ġiet 
approvata u awtorizzata mill-Istat 
Membru;
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Ġustifikazzjoni

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Emenda 21

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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 dwar prodotti 
mediċinali, li l-Istat Membru espliċitament 
awtorizza bħala tali u kkunsidra bħala 
tali, bl-esklużjoni ta' materjal mhux mitlub 
imqassam b'mod attiv lill-pubbliku 
inġenerali jew lill-membri tal-pubbliku; 
għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu sistema għall-
awtorizzazzjoni, is-sorveljanza u l-kontroll 
ta' siti tal-internet li jistgħu jippreżentaw 
l-informazzjoni msemmija f'dan l-
artikolu; barra minn hekk, għandha 
titwaqqaf sistema ta’ twissija bikrija fost l-
Istati Membri biex tiġġieled kontra siti tal-
internet li jiksru d-dispożizzjonijiet ta' din 
id-Direttiva; sistema addizzjonali ta’ 
awtorizzazzjoni u ta' monitoraġġ għandha 
tiġi stabbilita għat-tqassim ta' materjal 
mhux mitlub;

Emenda 22

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100c – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) tweġibiet bil-miktub u orali, sakemm 
dawn tal-aħħar jiġu rreġistrati kif xieraq,
għal talbiet għal informazzjoni minn 
membru tal-pubbliku inġenerali; din l-
informazzjoni għandha tikkorrispondi fil-
każijiet kollha mal-fuljett tal-pakkett u s-
sommarju tal-prodott mediċinali 
awtorizzat u għandha tirreferi lil min 
jagħmel it-talba lill-awtorità tas-saħħa 
tal-Istat Membru kif ukoll lit-tabib jew 
lill-ispiżjar, filwaqt li fit-tweġiba jiġi 
indikat espliċitament li dan bl-ebda mod 
ma jissostitwixxi l-konsultazzjoni ma’ 
tabib jew spiżjar kif preskritt; barra minn 
hekk, din l-informazzzjoni kollha bil-
miktub u orali għandha tgħaddi għand l-
awtoritajiet tas-saħħa kompetenti tal-Istat 
Membru għas-superviżjoni regolari. 

Emenda 23

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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 b’mod li jservu 
aħjar il-ħtiġijiet tal-pazjent;

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni tikkorrispondi aħjar mal-iskop tal-proposta, jiġifieri, li l-informazzjoni 
neċessarja tiġi ppreżentata lill-pazjenti f’forma li tinftiehem aħjar.

Emenda 24

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 100d – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iridu jkunu bbażati fuq evidenza, ikunu 
verifikabbli u jinkludu stqarrija dwar il-
livell ta' evidenza;

(Ma taffettwax il-verżjoni bil-Malti)

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni bil-Malti.)

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) iridu jkunu jinftehmu sewwa mill-
pubbliku inġenerali jew mill-membri tal-
pubbliku;

(f) iridu jkunu jinftiehmu sewwa mill-
pubbliku inġenerali u mill-membri tal-
pubbliku u jinqraw b’mod ċar, filwaqt li 
tingħata attenzjoni partikolari lill-anzjani;

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) iridu jkunu ppreżentati b’mod li d-
doża tal-prodott mediku tinftiehem b’mod 
ċar, filwaqt li tingħata attenzjoni 
partikolari għall-prodotti mediċinali li l-
amministrazzjoni korretta tagħhom hija 
kkumplikata. Din l-informazzjoni 
għandha tinkludi
(i)  id-doża preċiża li għandha tittieħed
(ii) il-mod kif titkejjel id-doża u l-
istrumenti li għandhom jintużaw għal dan 
l-iskop;
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(iii) il-perjodu ta' ħin bejn doża u oħra;
(iv) l-adattament tad-doża mal-piż 
partikolari u l-età tal-pazjent individwali.

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) stqarrija li tindika li l-informazzjoni 
hija maħsuba bħala għajnuna, u mhux biex 
tissostitwixxi, ir-relazzjoni bejn il-pazjent u 
l-professjonisti tas-saħħa u li professjonist 
tas-saħħa għandu jiġi kkuntatjat jekk il-
pazjent jeħtieġ spjegazzjoni tal-
informazzjoni pprovduta;

(b) stqarrija li tindika li l-informazzjoni 
hija maħsuba bħala għajnuna, u mhux biex 
tissostitwixxi, ir-relazzjoni bejn il-pazjent u 
l-professjonisti tas-saħħa u li professjonist 
tas-saħħa għandu jiġi kkuntatjat jekk il-
pazjent jeħtieġ spjegazzjoni jew aktar 
informazzjoni dwar l-informazzjoni
pprovduta;

Ġustifikazzjoni

Bi kjarifika fl-istqarrija li professjonista tas-saħħa għandu jiġi kkuntattjat jekk pazjent ikun 
jeħtieġ aktar informazzjoni. il-professjonista tas-saħħa, madankollu, jista' ma jkunx fil-
qagħda li jwieġeb mistoqsijiet speċifiċi marbuta mal-informazzjoni mogħtija mill-manufattur. 

Emenda 28

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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 
tixxerred minn detentur awtorizzat għat-
tqegħid fis-suq u l-isem tad-detentur;

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni hija aktar ċara u tinftiehem aħjar, aktar u aktar meta l-espressjoni 
“deterntur awtorizzat għat-tqegħid fis-suq” mhux neċessarjament tinftiehem minn bosta 
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qarrejja.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) indirizz postali jew elettroniku li 
permezz tiegħu l-membri tal-pubbliku 
inġenerali jkunu jistgħu jibagħtu kummenti 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq.

(d) indirizz postali jew elettroniku li 
permezz tiegħu l-membri tal-pubbliku 
inġenerali jkunu jistgħu jibagħtu kummenti 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq; il-kummenti mibgħuta mill-
pubbliku inġenerali u t-tweġibiet tad-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandhom jiġu rreġistrati u 
evalwati kif xieraq.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-test tal-fuljett attwali ta' ġewwa l-
pakkett jew indikazzjoni ta' fejn jista' 
jinsab it-test. Fil-każ ta' siti tal-internet li 
jkunu taħt il-kontroll ta' detenturi ta' 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq u 
mmirati speċifikament lejn iċ-ċittadini ta' 
wieħed jew aktar mill-Istati Membri, 
għandu jkun fihom sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta' 
ġewwa l-pakkett tal-prodotti mediċinali 
kkonċernati bil-lingwi uffiċjali tal-Istati 
Membri fejn huma awtorizzati jekk l-
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
hija ppreżentata b'dawk il-lingwi.
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-qarrej ikollu aċċess għat-test attwali tal-fuljett ta' ġewwa l-pakkett. Ir-
rekwiżit għas-siti tal-internet jiġi ttrattat aħjar skont dan il-paragrafu milli bħala rekwiżit ta' 
monitoraġġ għall-Istati Membri. 

Emenda 31

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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, għajr 
fejn tali paraguni huma inklużi 
f'dokumenti approvati uffiċjalment, bħas-
sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott;

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti mediċini, hemm paraguni fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott (SmPC) u fil-
fuljett ta' ġewwa l-pakkett. L-esklużjoni ta' dawn il-paraguni eżistenti fil-fatt tkun tirrikjedi li 
l-informazzjoni mogħtija mid-detenturi ta' awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ma tkunx sħiħa. 
Dan jista' jippreġudika wkoll il-proċess ta' approvazzjoni.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
websajts tal-Internet tad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq għat-
tixrid tal-informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika jġibu t-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott u l-fuljett tal-pakkett tal-prodotti 
mediċinali kkonċernati fl-ilsna uffiċjali tal-
Istati Membri fejn jiġu awtorizzati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
websajts tal-Internet tad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq għat-
tixrid tal-informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika jġibu t-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott u l-fuljett tal-pakkett tal-prodotti 
mediċinali kkonċernati fl-ilsien uffiċjali 
tal-Istat Membru fejn jiġu awtorizzati u li 
għalih huwa maħsub is-sit tal-internet.
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kkjarifikat li s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta' ġewwa l-
pakkett ta' prodott mediċinali soġġett għal preskrizzjoni medika għandu jkun riprodott biss 
bil-lingwa uffiċjali tal-Istat membru fejn jiġu ppublikati u li għalih ikun maħsub is-sit tal-
internet. Pereżempju, jekk is-sit tal-internet ikun maħsub għas-suq Ġermaniż is-sommarju tal-
karattersitiċi tal-prodott u l-fuljett ta' ġewwa l-pakkett jeħtiġilhom biss jiġu ppubblikati bil-
lingwa Ġermaniża. Id-diċitura attwali mhijiex ċara f'dan ir-rigward.

Emenda 33

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet statali responsabbli 
għas-saħħa jew dawk reġjonali/lokali 
għandhom jistabbilixxu servizz telefoniku 
għat-trattament personali tal-pazjenti, li 
jitmexxa minn membri tal-professjoni 
medika u li jista’ jiġi kkonsultat dwar l-
interpretazzjoni tal-informazzjoni fuq il-
fuljett tal-pakkett, il-kompatibilità ma’ 
prodotti mediċinali oħra u l-istorja 
medika tal-pazjent.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għandha tiġi stabbilita proċedura 
armonizzata biex tiġi ddeterminata l-bażi 
li fuqha tkun regolata l-informazzjoni 
pprovduta fuq is-siti u portali tal-internet, 
sabiex tiġi ggarantita l-affidabilità tad-
data ppreżentata u l-konformità tagħha 
mal-awtorizzazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-
prodott mediċinali, b’hekk ikun iggarantit 
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lill-konsumatur li l-websajt u/jew l-
informazzjoni kkonċernata tkun preċiża u 
bbażata fuq il-fatti. Għandha tiġi 
applikata sistema ta’ ċertifikazzjoni jew 
kwalifikazzjoni rigward is-siti awtorizzati. 
Barra minn hekk, għandha tinżamm lista 
ta’ websajts u portali tal-internet li 
jipprovdu informazzjoni li hija l-oġġett ta’ 
din id-Direttiva. Din il-lista għandha tiġi 
aġġornata kontinwament u għandha tkun 
aċċessibbli għall-konsumatur.

Emenda 35

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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 
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.

2. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri 
u mal-partijiet interessati l-oħra, il-
Kummissjoni għandha tfassal linji gwida
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 
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.

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet interessati l-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.

Emenda 36
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Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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 
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. Din l-informazzjoni 
għandha tikkorrispondi mar-rekwiżiti 
stabbiliti f’din id-Direttiva u tkun 
konformi mar-reġistru fejn jiġu rreġistrati 
l-prodotti mediċinali.

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 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 
għandhomx ixerrdu materjal ta' video jew 
xi informazzjoni diġitali f’format ieħor 
sakemm ma jkunx awtorizzat mill-
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awtorità rispettiva.

Emenda 38

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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 il-
websajt tal-Internet għandu jkun 
responsabbli għall-monitoraġġ tal-
kontenuti mxerrda fuq din il-websajt dwar 
prodotti mediċinali li jeħtieġu 
preskrizzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din il-preċiżazzjoni oħra hija importanti għax il-parti l-kbira tal-informazzjoni tal-websajt 
tista’ ma tkunx relatata ma’ prodotti mediċinali.

Emenda 39

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-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-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.

5. L-Istati Membru għandhom jeżiġu li:



AD\809698MT.doc 27/30 PE430.857v02-00

MT

(a) id-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq li jkunu rreġistraw il-
websajts tal-Internet skont il-paragrafi 1 sa 
4 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-websajt ikkonċernata kif 
ukoll 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;

(b) websajts reġistrati għandhom jinkludu 
f’kull paġna tagħhom b’mod li jidher ċar, 
hyperlink għall-websajt tad-database ta'  
Eudravigilance, kif ukoll nota spjegattiva 
li din hija database uffiċjali mmexxija 
mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

Ġustifikazzjoni

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Emenda 40

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-livell ta’ penali għandu jiġi ddeterminat 
fuq il-livell Komunitarju

Ġustifikazzjoni

Ma għandux ikun f’idejn l-Istati Membri sabiex jiddeterminaw il-livell tal-penali. L-iffissar ta' 
penali mill-Komunità jipprovdi aktar ċarezza u jiżgura li s-sanzjonijiet ikollhom effett 
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dissważiv ċar fil-każ ta' ksur. 

Emenda 41

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detenturi ta' 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. 
F'każ tali, id-detenturi ta' awtorizzazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq jistgħu jappellaw lil 
entità ġudizzjarja jew korp kompetenti 
ieħor.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura aktar effiċjenza u trasparenza f'dan il-proċess.

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni dwar prodotti mediċinali 
omeopatiċi msemmija fl-Artikolu 14(1) li 
ġew ikklassifikati bħala esklużivament bi 
preskrizzjoni għandhom ikunu soġġetti 
għad-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu. 

Informazzjoni dwar prodotti mediċinali 
omeopatiċi msemmija fl-Artikolu 14(1) li 
ġew ikklassifikati bħala esklużivament bi 
preskrizzjoni għandhom ikunu soġġetti 
għad-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu. L-
istess japplika għal informazzjoni dwar 
prodotti mediċinali fuq bażi ta’ pjanti 
mediċinali jew kwalunkwe kompożizzjoni 
jew trattament li huma kklassifikati bħala 
prodotti mediċinali li jeħtieġu 
preskrizzjoni.



AD\809698MT.doc 29/30 PE430.857v02-00

MT



PE430.857v02-00 30/30 AD\809698MT.doc

MT

PROĊEDURA

Titolu Informazzjoni dwar prodotti mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika (emenda tad-Direttiva 2001/83/KE)

Referenzi COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD)

Kumitat responsabbli ENVI

Opinjoni(jiet) mogħtija minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE
19.10.2009

Rapporteur għal opinjoni
       Data tal-ħatra

Jorgo Chatzimarkakis
16.9.2009

Eżami fil-kumitat 15.10.2009 27.1.2010

Data tal-adozzjoni 18.3.2010

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

42
6
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, 
Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles 
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert 
Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, 
Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav 
Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul 
Rübig, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, 
Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo 
Vidal-Quadras, Henri Weber

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, 
Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo 
Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-
Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Britta Reimers


