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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Id-dħul fil-katina legali ta' prodotti mediċinali ffalsifikati jirrappreżenta theddida fis-sistema 
farmaċewtika Ewropea billi jdgħajjef iċ-ċertezza li ċ-ċittadini għandhom fir-rigward tal-
kwalità tal-prodotti mediċinali li kienu jsibu fl-ispiżeriji u fil-postijiet l-oħra ta' distribuzzjoni 
legali.  

Il-preżenza ta' prodotti mediċinali ffalsifikati qiegħda tiżdied malajr fil-pajjiżi Ewropej kollha. 
L-istimi tad-WHO jindikaw li llum 1% tal-prodotti mediċinali għall-bejgħ lill-pubbliku 
Ewropew mill-katina farmaċewtika legali huma foloz. 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. 

Minkejja li fl-Ewropa dan il-fenomenu għadu limitat meta mqabbel ma' żoni oħra tad-dinja, 
partikolarment fl-Afrika, xi elementi jindikaw il-ħtieġa għal intervent urġenti u rigoruż min-
naħa tal-Unjoni Ewropea. 

L-ewwel element ta' tħassib huwa l-fatt li nbidel il-profil tar-riskju; filwaqt li qabel kienu 
prinċipalment jiġu ffalsifikati dawk magħrufa bħala prodotti mediċinali ta' "stil ta' ħajja", 
illum il-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali innovattivi jew li jsalvaw il-ħajja qiegħda 
tiżdied bil-ħeffa. 

It-tieni nett, il-fenomenu diġà laħaq proporzjonijiet inkwetanti. Il-Kummissjoni Ewropea 
tistima li l-għadd ta' kaxxi ffalsifikati mibjugħa kull sena fl-Ewropa mill-katina farmaċewtika 
legali jilħaq il-miljun u nofs. Ta' saħansitra aktar tħassib huwa l-fatt li l-volum tagħhom 
qiegħed jiżdied b'medja ta' 10-20% kull sena. B'rata ta' tkabbir ta' 10%, in-numru ta' kaxxi ta' 
prodotti mediċinali ffalsifikati preżenti fil-katina farmaċewtika legali jitla' għal 42 miljun fl-
2020. Stimi oħrajn, aktar pessimisti, jindikaw rata ta' tkabbir ta' 30%, biex hekk dan in-numru 
jkun ilaħħaq saħansitra l-192 miljun.

Fil-kwalità tagħna ta' Kumitat Parlamentari għall-Industrija u r-Riċerka ma nistgħux ninjoraw 
it-theddida gravi li dan il-fenomenu jirrappreżenta mhux biss għas-saħħa pubblika, iżda wkoll 
għal wieħed mis-setturi li jmexxu 'l quddiem l-ekonomija Ewropea. Fl-Ewropa l-industrija 
farmaċewtika tirrappreżenta madwar 3 700 kumpanija, 634 000 impjegat u valur tal-bejgħ li 
jammonta għal aktar minn EUR 170 biljun. Erbgħin fil-mija tas-settur jikkonsisti minn 
impriżi żgħar u ta' daqs medju li jlaħħqu għal madwar 1 500. Kumplessivament, is-settur 
jinvesti 'l fuq minn EUR 26 biljun fis-sena fir-Riċerka u l-Iżvilupp, jiġifieri 17% tan-nefqa 
Ewropea. Għaldaqstant huwa importanti li l-kompetizzjoni inġusta mill-produtturi barranin li 
jqiegħdu fis-suq Ewropew ingredjenti farmaċewtiċi attivi tiġi ostakolata meta ma jkunx hemm 
kontroll reali fuq ir-rispett tal-prattiki tajba ta' manifattura.  B'hekk saħħet iċ-ċittadini tiġi 
mħarsa.

Minkejja li l-Kummissjoni Ewropea laqgħet u adottat, permezz ta' din il-proposta, it-tħassib li 
kien esprima l-Parlament Ewropew fid-Dikjarazzjoni bil-Miktub Nru 61/2006 dwar l-
"ingredjenti farmaċewtiċi attivi", għad fadal bosta elementi li jixraq jiġu ċċarati u jissaħħu. 

Qabel kollox jitqies bħala importanti l-fatt li jkun hemm definizzjoni ċara u mhux ambigwa 
mhux biss tas-suġġett tal-proposta - jiġifieri ta' "prodott mediċinali ffalsifikat" - iżda wkoll ta' 
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dawk kollha involuti fil-katina ta' distribuzzjoni, bħall-kummerċjanti u s-sensara li għandhom 
joperaw b'awtorizzazzjoni filwaqt li jirrispettaw sistema ta' prattiki tajba daqs il-produtturi u 
d-distributuri. Dan għandu jgħodd ukoll għall-kummerċjanti paralleli li għandhom ikunu 
suġġetti għal obbligi ċari u kontrolli stretti.

Jirriżulta wkoll li jinħtieġ mhux biss it-tisħiħ u l-ġeneralizzazzjoni tal-ispezzjonijiet tas-siti 
produttivi li jesportaw il-materjal farmaċewtiku tal-bidu, fosthom l-ingredjenti attivi, bil-għan 
li jkun hemm iċ-ċertezza li qiegħda tiġi rispettata l-prattika tajba ta' manifattura, iżda wkoll li 
tiġi garantita s-saħħa pubblika permezz ta' sistema ta' traċċabilità effikaċi.   

Jekk minn naħa nilqgħu pożittivament il-proposta biex tinħoloq sistema ta' rikonoxximent 
reċiproku ma' dawk il-pajjiżi esportaturi li jiggarantixxu kwalità ta' produzzjoni li tista' 
titqabbel ma' dik tal-UE, min-naħa l-oħra huwa importanti li tiġi emendata l-proposta tal-
Kummissjoni biex jiġi żgurat li l-ewwel spezzjoni fuq il-post issir qabel id-dħul fil-pajjiż tal-
lista u mhux sat-tliet snin ta' wara. Hekk ikun possibbli li tiġi aċċertata l-affidabilità tal-
garanziji mogħtija mill-pajjiż terz qabel ma jingħata l-awtorizzazzjoni li jqiegħed il-prodotti 
fis-suq tal-Unjoni.

Il-garanzija mitluba lill-produtturi li ġejjin minn stat li miegħu l-Ewropa ffirmat il-ftehim 
imsemmi hawn fuq hija wisq dgħajfa. Fil-fatt, lil dawn tiġi permessa l-esportazzjoni lejn l-
Ewropa jekk tingħata konferma bil-miktub tal-kwalità tal-produzzjoni mill-pajjiż terz 
esportatur. Huwa evidenti li din il-proċedura mhux biss ma tagħti l-ebda garanzija reali iżda 
se tkun ta' diżinċentiv sabiex pajjiż jilħaq ftehimiet ta' rikonoxximent reċiproku mal-UE.  

Barra minn hekk, huwa importanti li jiġu ttrattati kwistjonijiet oħra bħall-bejgħ fuq l-internet 
u l-possibilità li jiżdiedu l-karatteristiċi ta' sikurezza anki mal-mediċini li jinxtraw mingħajr 
riċetta meta teżisti spjegazzjoni raġonevoli li tagħti x'tifhem li dawn jistgħu jkunu suġġetti 
għall-falsikazzjoni.

Fl-aħħar nett, billi l-proposta ma tipprevedix spezzjonijiet obbligatorji u ġeneralizzati fis-siti 
produttivi, iż-żmien għad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva jirriżulta eċċessivament twil.

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, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Ċitazzjoni 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 114 u 168
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tiegħu,

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din id-Direttiva mhuwiex biss li jiġi stabbilit il-funzjonament tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali iżda wkoll li jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika fl-
UE.

Emenda 2

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-esperjenza turi li, meta l-prodotti 
mediċinali jinxtraw minn fuq l-Internet, 
il-konsumaturi ma jistgħux ikunu ċerti 
biżżejjed jekk il-prodotti li jixtru jagħmlux 
parti jew le mill-katina legali tal-provvista 
u għalhekk jekk humiex sikuri. Jixraq li l-
Kummissjoni, b'kollaborazzjoni mal-
Aġenzija u l-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
tanalizza dan il-fenomenu u tippreżenta, 
jekk ikun xieraq, proposta leġiżlattiva biex 
tħares is-saħħa pubblika taċ-ċittadini 
Ewropej.

Ġustifikazzjoni

Il-proliferazzjoni ta' offerti ta' prodotti mediċinali ffalsifikati minn fuq il-internet tikkawża 
tħassib kbir. Madankollu, fin-nuqqas ta' studju li jippermetti li jkun hemm stampa ċara tal-
fenomenu, ikun kontroproduċenti li din il-proposta tiġi estiża għal dan l-ambitu wkoll.
Għaldaqstant ikun jixraq li l-atturi istituzzjonali varji jintalbu janalizzaw din il-problema u 
jippreżentaw, fejn ikun meħtieġ, proposta leġiżlattiva li tkun tista' tegħleb din l-isfida b'mod 
sħiħ.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Din id-Direttiva tipprova tipprevjeni 
d-dħul ta' prodotti mediċinali ffalsifikati 
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fil-katina legali tal-provvista u għandha
tkun bla ħsara għal-leġiżlazzjoni fil-
qasam tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali u industrijali.   

Ġustifikazzjoni

Id-dħul fil-katina legali tal-provvista ta' prodotti mediċinali ffalsifikati mhux biss huwa ta' 
periklu enormi għas-saħħa pubblika, iżda wkoll huwa element ta' tħassib gravi għal dan is-
settur industrijali Ewropew u b'mod partikolari għall-SMEs fi ħdanu.   Għaldaqstant, jeħtieġ 
li jitħarsu d-drittijiet intellettwali u industrijali bil-għan li jiġu garantiti investimenti 
konsiderevoli fir-Riċerka u l-Iżvilupp promossi mill-industrija farmaċewtika Ewropea. 

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-abbozz il-ġdid tal-Konvenzjoni tal-
Kunsill tal-Ewropa dwar il-falsifikazzjoni 
tal-prodotti mediċinali u reati simili li 
jinvolvu theddid għas-saħħa pubblika, li 
mistenni jkun lest biex ikun iffirmat fl-
2010, għandu jkun appoġġat mill-
Kummissjoni u mill-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ strument ġuridiku internazzjonali, fil-forma ta' konvenzjoni, imfassal biex tiddaħħal 
leġiżlazzjoni ġdida li tinkludi reat ġdid marbut mar-reati fil-qasam farmaċewtiku, sabiex 
ikunu stabbiliti penali speċifiċi għall-falsifikazzjoni tal-mediċini u l-produzzjoni ta' mediċini li 
ma jkunux ta' kwalità tajba kif ukoll sabiex jiġu stabbiliti regoli rigward il-ġurisdizzjoni li 
jippermettu li jitqiesu l-interessi tal-vittmi tar-reati fil-qasam tal-farmaċewtika.

Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Numru mdaqqas ta' mediċini li 
jinxtraw mill-internet jiġu minn siti li 
jaħbu l-indirizz fiżiku reali tagħhom. 
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Għalhekk, għandha ssir distinzjoni bejn 
spiżeriji li jbigħu b'mod leġittimu bil-posta 
jew bl-internet u l-katina illegali tal-
provvista permezz ta' xiri fuq l-internet 
mhux ikkontrollat. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-bejgħ fuq l-
internet ta' prodotti mediċinali jkun 
issorveljat kontinwament minn korpi 
maħtura. 

Ġustifikazzjoni

Peress li xi Stati Membri jirrikonoxxu l-bejgħ fuq l-internet bħala parti mill-katina legali tal-
provvista, il-bejgħ mill-internet għandu jiġi kkunsidrat. It-Taskforce Internazzjonali Kontra l-
Falsifikazzjoni tal-Prodotti Mediċinali (IMPACT) tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
stmat li l-mediċini li jinxtraw mill-internet minn siti illegali li ma jurux l-indirizz fiżiku reali 
tagħhom huma ffalsifikati f'aktar minn 50 % tal-każijiet. Għalhekk din is-sitwazzjoni 
m'għandhiex tkun injorata u għandha tkun parti mid-Direttiva.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) Iċ-ċittadini Ewropej għandhom 
ikunu konxji mill-periklu għas-saħħa 
tagħhom meta jordnaw prodotti minn siti 
tal-internet li mhumiex ikkontrollati jew 
mill-katina illegali tal-provvista. Il-
Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri 
u f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti u tal-konsumaturi għandha 
tadotta miżuri li jżidu s-sensibilizzazzjoni 
fost il-pubbliku ġenerali dwar ir-riskji 
marbuta max-xiri mill-internet ta' 
prodotti mediċinali. Il-kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni pubbliċi għandhom 
jinfurmaw liċ-ċittadini jekk l-ispiżerija 
tagħhom fuq l-internet hijiex irreġistrata 
uffiċjalment u hijiex ikkontrollata mill-
awtoritajiet pubbliċi.

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tas-sensibilizzazzjoni hija element kruċjali fil-ġlieda kontra l-forniment ta' prodotti 
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mediċinali ffalsifikati permezz ta' bejgħ fuq l-internet. L-inizjattivi ta' informazzjoni huma 
kruċjali minħabba li l-konsumatur konxju u infurmat huwa kapaċi jevita li jixtri mediċini 
ffalsifikati. L-organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-konsumaturi huma mogħnija bl-esperjenza 
biex ifornu informazzjoni rilevanti, preċiża u aċċessibbli għall-komunitajiet li jafu sew.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4e) Ikun ta' siwi li tiddaħħal definizzjoni 
tal-kunċett ta' 'prodott mediċinali 
ffalsifikat' sabiex issir distinzjoni bejn 
dawn il-prodotti u prodotti mediċinali 
legali iżda mhux awtorizzati. Barra minn 
hekk, il-prodotti awtorizzati jew leġittimi 
b'mod ieħor b'difetti fil-kwalità u prodotti 
mediċinali li minħabba żbalji fil-
manifattura jew fl-immaniġġjar 
sussegwenti ma jikkonformawx mar-
rekwiżit tal-Prattiċi Tajba ta' Manifattura 
jew tal-Prattiċi ta' Distribuzzjoni Tajba 
ma għandhomx jitfixklu ma' mediċini 
ffalsifikati.

Ġustifikazzjoni

Il-falsifikazzjoni deliberata ta' prodott mediċinali tikkostitwixxi reat kriminali. Ma għandhiex 
titqies ekwivalenti għan-nuqqas ta' konformità mal-Prattiċi Tajba ta' Manifattura jew għad-
difetti fil-kwalità li jistgħu jsiru f'kundizzjonijiet normali ta' manifattura u jiġu mmaniġġjati 
b'mod trasparenti bejn il-manifattur tal-prodott mediċinali u l-awtoritajiet b'attenzjoni 
kostanti għall-ħarsien tas-saħħa pubblika.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Illum in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-
prodotti mediċinali qed isir dejjem iktar 
ikkumplikat u qed jinvolvi dejjem iktar 
persuni li mhumiex dejjem id-distributuri 

(5) Illum in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-
prodotti mediċinali qed isir dejjem iktar 
ikkumplikat u qed jinvolvi dejjem iktar 
persuni li mhumiex dejjem id-distributuri 
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bl-ingrossa kif hemm imsemmi fid-
Direttiva 2001/83/EC. Sabiex il-kredibilità 
tal-katina tad-distribuzzjoni tkun żgura, il-
leġiżlazzjoni farmaċewtika għandha 
tindirizza lil dawk kollha involuti fil-katina 
tad-distribuzzjoni: dan jinkludi mhux biss 
lid-distributuri li jipprovdu, izommu, 
jaħżnu u jissupplixxu l-prodotti, imma 
wkoll lill-persuni li huma involuti fit-
tranżazzjoni mingħajr ma jmissu mal-
prodotti. Dawn għandhom jiġu sottomessi 
għal regoli proporzjonali biex tiġi eskluża, 
b'kull mod prattiku, il-possibbiltà li 
prodotti mediċinali li huma ffalsifikati fir-
rigward tal-identità. storja jew sors jidħlu 
fil-katina legali tal-provvista fil-Komunità.

bl-ingrossa kif hemm imsemmi fid-
Direttiva 2001/83/KE, bħall-kummerċjanti 
u s-sensara. Sabiex il-kredibilità tal-katina 
tad-distribuzzjoni tkun żgura, il-
leġiżlazzjoni farmaċewtika għandha 
tindirizza lil dawk kollha involuti fil-katina 
tad-distribuzzjoni: dan jinkludi mhux biss 
lid-distributuri li jipprovdu, iżommu, 
jaħżnu u jissupplixxu l-prodotti, imma 
wkoll lill-persuni li huma involuti fit-
tranżazzjoni mingħajr ma jmissu mal-
prodotti, bħall-kummerċjanti jew s-
sensara. Dawn għandhom ikunu definiti 
b'mod ċar u mhux ambigwu, flimkien 
mar-responsabilitajiet tagħhom u 
għandhom jiġu sottomessi għal regoli 
proporzjonali biex tiġi eskluża, b'kull mod 
prattiku, il-possibbiltà li prodotti 
mediċinali li huma ffalsifikati fir-rigward 
tal-identità, storja jew sors jidħlu fil-katina 
legali tal-provvista fil-Komunità. B'mod 
partikolari, dawn il-persuni għandhom 
ikunu fil-pussess ta' liċenzja regolari biex 
jiżvolġu l-attivitajiet tagħhom u li dan 
għandu jsir skont il-prattiki tajba stabbiliti 
mill-Kummissjoni f'kollaborazzjoni mal-
Aġenzija u l-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
b'mod analogu għal dak fis-seħħ għall-
produtturi u d-distributuri ta' prodotti 
mediċinali.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sigurtà tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu dawk 
kollha li jaħdmu fis-settur u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa. Biex is-sistema tipproteġi 
b'mod effikaċi s-saħħa pubblika, huwa essenzjali li r-responsabilitajiet tad-diversi partijiet 
interessati jkunu identifikati b'mod ċar u li l-partijiet interessanti kollha jkun suġġetti għal 
sistema rigoruża ta' akkreditament, verifika u prattiki tajba. Dan għandu jgħodd ukoll għall-
kummerċjanti paralleli.
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Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Recital 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
karatteristiċi ta' sikurezza maħsuba sabiex 
jassiguraw l-identifikazzjoni, l-
awtentifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
mediċinali preskritti. Meta jiġu introdotti l-
karatteristiċi obbligatorji ta' sikurezza 
għall-preskrizzjoni ta' prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi. Din tinkludi r-riskju tal-
falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u l-
inċidenzi tal-passat tagħhom fil-Komunità 
u barra minnha, kif ukoll il-konsegwenzi 
tal-falsifikazzjonijiet għas-saħħa pubblika 
fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi tal-
prodotti konċernati jew tas-severità tal-
kundizzjonijiet maħsuba li jkunu trattati.

(7) Biex jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn 
il-profili ġodda tar-riskju, u fl-istess ħin tiġi 
żgurata l-ħidma tas-suq intern għall-
prodotti mediċinali, jeħtieġ li jiġu stabbiliti 
fuq livell Komunitarju karatteristiċi ta' 
sikurezza maħsuba sabiex jassiguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentikazzjoni u l-
intraċċar tal-prodotti mediċinali. Meta jiġu 
introdotti l-karatteristiċi obbligatorji ta' 
sikurezza għall-prodotti mediċinali, 
għandha tittieħed kunsidrazzjoni xierqa tal-
partikolaritajiet ta' ċerti prodotti jew 
kategoriji ta' prodotti, bħal mediċini 
ġeneriċi, il-prodotti mediċinali li jinxtraw 
mingħajr riċetta kif ukoll dawk li 
jinbiegħu direttament u mingħajr l-ebda 
senserija mill-produttur lill-istabbiliment 
mediku li fih il-prodott mediċinali 
jingħata lill-pazjenti. Din tinkludi r-riskju 
tal-falsifikazzjonijiet fir-rigward tal-prezz u 
l-inċidenzi tal-passat tagħhom fil-
Komunità u barra minnha, kif ukoll il-
konsegwenzi tal-falsifikazzjonijiet għas-
saħħa pubblika fir-rigward tal-karatteristiċi 
speċifiċi tal-prodotti konċernati jew tas-
severità tal-kundizzjonijiet maħsuba li 
jkunu trattati.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi żviluppata sistema effikaċi ta' identifikazzjoni, awtentikazzjoni u traċċabilità tal-
prodott mediċinali f'konformità mal-valutazzjoni tar-riskju skont l-Artikolu 54a(4). Meta jiġu 
stabbiliti l-karatteristiċi ta' sikurezza jeħtieġ li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-prodott biex jiġu 
evitati spejjeż sproporzjonati.  Ngħidu aħna jkun kontroproduċenti li dawn il-karatteristiċi 
jiġu imposti fuq dawk il-prodotti li jinbiegħu direttament, mingħajr senserija, mill-produttur 
lill-istabbiliment mediku li fih il-prodott mediċinali jingħata lill-pazjenti.

Emenda 10
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Istati Membri, flimkien mal-
partijiet interessati, għandhom ikunu 
awtorizzati li jirregolaw l-aspetti 
partikolari tal-awtentikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali bil-mod li jqisu l-aktar xieraq 
għas-suq tagħhom tal-prodotti mediċinali, 
billi jqisu l-karatteristiċi ta' sikurezza 
stabbiliti b'din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi garantita l-awtentiċità kemm tal-mediċini suġġetti għal riċetta kif 
ukoll ta' dawk li mhumiex.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) It-teknoloġiji li jippermettu l-
identifikazzjoni u l-intraċċar tal-prodotti 
farmaċewtiċi fuq livell ta' dożi individwali 
jistgħu jkunu strument għall-ġlieda b'mod 
aktar effikaċi kontra l-falsifikazzjoni tal-
prodotti mediċinali u jistħoqqilhom 
analiżi bir-reqqa mill-istituzzjonijiet 
responsabbli mis-salvagwardja tas-saħħa 
pubblika fl-Ewropa.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitqiesu t-teknoloġiji disponibbli kollha għall-ġlieda kontra dan il-
fenomenu li jagħmel ħsara lis-saħħa taċ-ċittadini Ewropej. 

Emenda 12
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7c) Sabiex il-pazjenti jingħataw 
protezzjoni f'waqtha mir-riskji li jirriżulta 
mill-prodotti mediċinali ffalsifikati, 
detentur ta' awtorizzazzjoni għall-
manifattura li parzjalment jew 
kompletament ineħħi jew jgħatti 
karatteristiki ta' sikurezza li jiġu applikati 
fuq bażi volontarja għandu jiġi rikjest li 
jissostitwixxi dawn il-karatteristiki ta' 
sikurezza b'karatteristiki ta' sikurezza 
ekwivalenti mfassla biex jiżguraw l-
identifikazzjoni, l-awtentikazzjoni u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali li 
jinbiegħu biss b'riċetta tat-tabib hekk kif 
din id-Direttiva tidħol fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

Anki wara li tidħol fis-seħħ id-Direttva, mhuwiex probabbli li xi miżuri konkreti jkunu 
effettivament implimentati għal xi snin.  Konsegwentement, għandhom ikomplu l-miżuri 
intermedji sakemm il-miżuri kompleti jistgħu jkunu fis-seħħ.  Dawn il-miżuri għandhom 
jeħtieġu, fost affarijiet oħra, li dawk li jkollhom awtorizzazzjoni tal-manifattura (fosthom 
dawk li jippakkjaw mill-ġdid) li jneħħu jew jgħattu karatteristiċi ta' sikurezza evidenti 
applikati fuq bażi volontarja mill-orġinatur, jissostiwixxuhom b'karatteristiċi ta' sikurezza 
evidenti ekwivalenti, u jinżammu strettament responsabbli f'każ ta' prodotti ffalsifikati jidħlu 
fil-katina tal-provvista bħala riżultat ta' azzjonijiethom.

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Recital 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jippakkja prodotti mediċinali għandu jkollu 
l-awtorizzazzjoni tal-manifattura. Sabiex 
ikunu effettivi l-karatteristiċi ta' sikurezza, 
min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandu jkollu biss il-permess li 
jneħħi, jibdel jew jgħatti dawn il-
karatteristiċi taħt kundizzjonijiet stretti.

(8) Kull attur fil-katina tal-provvista li 
jwaħħal tikketta fuq jew jippakkja prodotti 
mediċinali jew li jagħmel tibdil fit-tikketti 
jew fil-pakketti ta' prodotti mediċinali
għandu jkollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura. Sabiex ikunu effettivi l-
karatteristiċi ta' sikurezza, min ikollu l-
awtorizzazzjoni tal-manifattura għandu 
jkollu biss il-permess li jneħħi, jibdel jew 
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jgħatti dawn il-karatteristiċi taħt 
kundizzjonijiet stretti. Il-kundizzjonijiet 
stretti għandhom jagħtu salvagwardji 
adegwati kontra d-dħul ta' prodotti 
ffalsifikati fil-katina ta' distribuzzjoni u 
jirriflettu dmir strett ta' attenzjoni 
mingħand dawk li jkollhom 
awtorizzazzjoni tal-manifattura lejn il-
manifattur oriġinali u lejn id-detenturi 
tal-awtorizzazzjoni għat-teqgħid fis-suq 
tal-prodotti kif ukoll lejn il-konsumaturi 
tal-prodotti.

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti u l-atturi l-oħra fil-katina tal-provvista għandhom ikunu espliċitament infurmati 
permezz tat-tikketta fuq il-pakkett fejn ikunu tneħħew jew ġew sostitwiti l-karatteristiċi ta' 
sikurezza oriġinali.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Liċ-ċittadini Ewropej għandha 
tinġibdilhom l-attenzjoni għar-riskji li 
jirriżultaw minn prodotti mediċinali 
ordnati minn fornituri illegali. 
Partikolarment, miżuri ta' informazzjoni 
pubblika għandhom ikunu promossi fl-
Istati Membri u fl-Ewropa kollha. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jadottaw miżuri li jżidu s-
sensibilizzazzjoni fost il-pubbliku ġenerali 
dwar ir-riskji marbuta max-xiri mill-
internet ta' prodotti mediċinali.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi garantita l-awtentiċità kemm tal-mediċini suġġetti għal riċetta kif 
ukoll ta' dawk li mhumiex.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ingredjenti farmaċewtiċi attivi 
ffalsifikati jippreżentaw ir-riskju ta' 
ingredjenti farmaċewtiċi attivi sub-
standard. Dan ir-riskju għandu jiġi 
indirizzat. B'mod partikolari, il-manifatturi 
tal-prodotti mediċinali għandhom jiżguraw 
jew huma stess inkella permezz ta' korp 
akkreditat għal dan il-għan li l-manifattur 
tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi li 
mingħandu qiegħdin jieħdu l-provvista hu 
konformi ma' prattiċi tajba ta' manifattura.

(12) Ingredjenti farmaċewtiċi attivi 
ffalsifikati jippreżentaw ir-riskju ta' 
ingredjenti farmaċewtiċi attivi sub-
standard. Dan ir-riskju għandu jiġi 
indirizzat billi jiġu kkombinati sistema 
effikaċi ta' kontrolli u sistema ta' 
traċċabilità għall-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi.  B'mod partikolari, il-manifatturi tal-
prodotti mediċinali għandhom jiżguraw 
huma stess li l-manifattur tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi li mingħandu qegħdin
jieħdu l-provvista hu konformi ma' prattiċi 
tajba ta' manifattura.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-saħħa pubblika, jeħtieġ li s-siti produttivi jkunu suġġetti għal 
spezzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri f'kollaborazzjoni mal-EMEA.  Il-
preżenza eventwali ta' bosta entitajiet privati akkreditati aktarx tnaqqas is-sikurezza tal-
kwalità tal-ispezzjonijiet, toħloq konfużjoni dwar min hu responsabbli mill-eżattezza tal-eżiti 
tal-ispezzjonijiet u toħloq relazzjoni perikoluża ta' klijenteliżmu bejn l-impriża spezzjonata u 
l-entità li tispezzjona li tista' tiffavorixxi każijiet ta' korruzzjoni.  

Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-manifattura tal-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi għandha tkun soġġetta 
għall-prattiċi tajba ta' manifattura, 
irrispettivament jekk dawn l-ingredjenti 
kinux manifatturati fil-Komunità jew 
importati. Rigward il-manifattura tal-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi fil-pajjiżi 
terzi, għandu jiġi assigurat li r-regoli tal-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi maħsuba biex jiġu esportata fil-

(13) Bil-għan li jiġi garantit livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa pubblika, il-
manifattura tal-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi jew tal-eċċipjenti għandha tkun 
soġġetta għall-prattiċi tajba ta' manifattura 
rilevanti fis-seħħ fl-Unjoni, 
irrispettivament jekk dawn l-ingredjenti 
kinux manifatturati fl-Unjoni jew 
importati. Rigward il-manifattura tal-
ingredjenti farmaċewtiċi attivi fil-pajjiżi 



AD\809722MT.doc 15/53 PE430.741v02-00

MT

Komunità jipprovdu, anke permezz tal-
ispezzjoni u l-infurzar, livell ta' 
protezzjoni għas-saħħa pubblika 
ekwivalenti għal dik provduta mil-
leġiżlazzjoni tal-Komunità.

terzi, għandu jiġi assigurat ir-rispett tal-
prattiċi tajba ta' manifattura permezz ta' 
spezzjonijiet obbligatorji u rikorrenti li 
jsiru mill-awtoritajiet tal-Unjoni jew minn 
awtoritajiet li magħhom hemm fis-seħħ 
ftehimiet ta' rikonoxximent reċiproku, li 
jirrigwardaw ukoll l-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi.

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza tal-oriġini u l-kwalità tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi huma essenzjali. Biex 
jiġi żgurat ir-rispett tal-prattiki tajba ta' manifattura jeħtieġ li jsiru spezzjonijiet rigorużi u 
regolari fuq il-postijiet ta' produzzjoni. Kemm l-eċċipjenti kif ukoll l-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi għandhom ikunu suġġetti għall-prattiċi tajba ta' manifattura rilevanti żviluppati f'livell 
Ewropew, b'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet tagħhom.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-eċċipjenti farmaċewtiċi, li 
mhumiex l-ingredjenti farmaċewtiċi attivi, 
użati fil-manifattura tal-mediċini 
għandhom ikunu suġġetti għal kontrolli 
adegwati minn min ikollu awtorizzazzjoni 
tal-manifattura bil-għan li l-eċċipjenti 
jkunu kkontrollati u vverifikati minn min 
ikollu awtorizzazzjoni tal-manifattura 
bħala idonei għall-użu fil-produzzjoni ta' 
prodotti mediċinali skont il-prattiċi tajba 
ta' manifattura u li l-verifika tipprovdi 
livell adegwat ta' protezzjoni tas-saħħa 
pubblika.

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-eċċipjenti fi ħdan l-ambitu ta' applikazzjoni hija rilevanti diment li l-
eċċipjenti jkunu indirizzati separatament mill-ingredjenti farmaċewtiċi attivi u li japplikaw 
rekwiżiti speċifiċi differenti minn dawk applikabbli għall-ingredjenti farmaċewtiċi attivi. Min 
ikollu awtorizzazzjoni tal-manifattura jinżamm responsabbli biex jiggarantixxi li l-kwalità tal-
eċċipjenti tkun idonea għall-iskopijiet u din id-dispożizzjoni diġà hija stabbilita fil-Prattiċi 
Tajba ta' Manifattura tal-UE għall-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu s-saħħa pubblika taċ-
ċittadini u jissalvagwardaw il-
kompetittività tal-impriżi Ewropej billi 
jimponu sanzjonijiet effikaċi, 
proporzjonati, dissważivi u ekwivalenti 
bil-għan li jiġi evitat id-dħul fil-katina 
legali tal-provvista ta' prodotti mediċinali 
ffalsifikati.

Ġustifikazzjoni

Biex il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali tkun effikaċi, huwa fundamentali 
li l-Istati Membri jadottaw mhux biss sistema effikaċi, proporzjonata u dissważiva ta' liġijiet, 
iżda li jiggarantixxu wkoll uniformità fis-sanzjonijiet fuq livell Ewropew.

Emenda 19

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Bil-għan li jiġi identifikat kull 
pakkett individwali ta' prodotti mediċinali 
suġġetti għal riċetta medika, li ma jkunux 
prodotti radjofarmaċewtiċi, ċerti 
karatteristiċi tal-prodott (jiġifieri l-kodiċi 
tal-prodott, id-data ta' skadenza u n-
numru tal-lott) għandhom jidhru fost il-
karatteristiċi ta' sikurezza. Din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
f'format li jinqara mekkanikament li jkun 
armonizzat fl-Ewropa kollha bl-użu ta' 
standard ta' kodifikazzjoni 
internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' verifika integrali (end-to-end) tal-prodotti għandha tippermetti kontroll 
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sistematiku tan-numri tas-serje ta' kull pakkett meta dawn jingħataw qabel ma jaslu għand il-
pazjent. Dan jeħtieġ li l-prodotti mediċinali kollha suġġetti għal riċetta, li mhumiex 
radjofarmaċewtiċi, ikollhom numru tas-serje li jidentifika l-pakkett individwali f'mod 
armonizzat u standardizzat fl-Ewropa kollha. 

Emenda 20

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw biex jinfurzaw r-
restrizzjonijiet eżistenti fuq il-kummerċ 
illegali tal-prodotti mediċinali mill-
Internet, anke permezz tal-Europol.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Fl-Artikolu 1 għandu jiżdied il-punt 3a li 
ġej:

"3a. Eċċipjent: 

Kwalunkwe kostitwent ta' forma 
farmaċewtika li mhuwiex is-sustanza attiva. 
Fost l-eċċipjenti hemm, pereżempju, 
mellejja, diżintegranti, lubrifikanti, 
koloranti, antiossidanti, preservattivi, 
adjuvanti, stabilizzaturi, sustanzi li jwebbsu, 
emulsjonanti, solubilizzanti, sustanzi li jżidu 
l-permeazzjoni, sustanzi li jagħtu togħma u 
aromatiċi, kif ukoll kostitwenti tal-ippakkjar 
estern tal-prodotti mediċinali, pereżempju l-
kapsuli tal-ġelatina."

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta' eċċipjenti hija meħtieġa. Billi l-eċċipjent huwa parti essenzjali tal-prodott 
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mediċinali lest, id-definizzjoni hija skont l-linji gwida tas-CHMP tal-EMEA dwar l-eċċipjenti. 

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 1 għandu jiżdied il-
punt 5a li ġej:
'5a. Prodott mediċinali ffalsifikat:

Kwalunkwe prodott mediċinali li ġie 
ffalsifikat deliberatament fir-rigward ta':
(a) l-identità tiegħu, inklużi l-ippakkjar, 
it-tikketta, l-isem jew il-kompożizzjoni 
tiegħu f'termini tal-ingredjenti, fosthom 
eċċipjenti u ingredjenti attivi, jew tad-
dożaġġ tagħhom;
u/jew

(b) is-sors tiegħu, inklużi l-produttur, il-
pajjiż tal-manifattura, il-pajjiż tal-oriġini 
jew id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq;
u/jew 

(c) l-istorja tiegħu, inklużi r-reġistri u d-
dokumenti li jippermettu l-identifikazzjoni 
tal-katina ta' distribuzzjoni.
F'kooperazzjoni mal-Aġenzija u mal-
awtoritajiet tal-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tadotta atti li 
jaġġornaw din id-definizzjoni abbażi tal-
progress tekniku u xjentifiku u tal-
ftehimiet internazzjonali. Dawk il-miżuri, 
li huma maħsuba biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funżjonament tal-Unjoni 
Ewropea.
Din id-definizzjoni mhijiex marbuta ma' 
ksur ta' leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-
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proprjetà industrijali u intellettwali jew id-
drittijiet tal-privattivi.
Din id-definizzjoni ma tinkludix żbalji tal-
manifattura.'

Ġustifikazzjoni
Jekk irridu niġġieldu b'mod effikaċi kontra d-dħul ta' prodotti mediċinali ffalsifikati fil-katina 
farmaċewtika legali huwa essenzjali li jkun hemm definizzjoni ċara u eżawrjenti ta' xi rridu 
nfissru bi "prodott mediċinali ffalsifikat", tal-inqas biex il-penali jiħraxu. Jixraq li mid-
definizzjoni jibqgħu esklużi żbalji ta' manifattura eventwali.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Direttiva 2001/83/KE
Article 1 – point 17a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'17a. Kummerċ ta' prodotti mediċinali:
L-attivitajiet kollha ta' 
kummerċjalizzazzjoni b'mod indipendenti 
jew għan-nom ta' xi persuna oħra, il-
bejgħ jew ix-xiri ta' prodotti mediċinali, 
jew il-ħruġ ta' fatturi jew is-senserija għall-
prodotti mediċinali, minbarra l-fornitura ta' 
prodotti mediċinali lill-pubbliku, u li ma 
taqax taħt id-defenizzjoni ta' distribuzzjoni 
bl-ingrossa.'

'17a. Kummerċ ta' prodotti mediċinali:

L-attivitajiet kollha li jikkonsistu fil-bejgħ,
ix-xiri jew il-ħruġ ta' fatturi għall-prodotti 
mediċinali, minbarra l-immaniġġjar fiżiku 
u l-fornitura ta' prodotti mediċinali lill-
pubbliku, u li ma jaqgħux taħt id-
definizzjoni ta' distribuzzjoni bl-ingrossa.'

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet użati fid-Direttiva għandhom jinftiehmu faċilment u ma għandhom 
jirriżultaw fl-ebda inċertezza fir-rigward tat-tifsira tagħhom. Għaldaqstant, id-definizzonijiet 
għandhom jagħmlu distinzjoni bejn il-kummerċ u s-senserija, l-ewwel jinkludi l-każijiet fejn 
il-kummerċjant huwa sid il-prodott, tal-aħħar le, billi l-ebda wieħed minnhom ma jieħu 
pussess fiżiku tal-prodotti u għalhekk ma jikkontrollawx l-immaniġġjar tagħhom.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – punt 17 b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a) Fl-Artikolu 1 għandu jiżdied il-
punt 17b li ġej:

'17b. Senserija ta' prodotti mediċinali: 

Kwalunkwe attività li ma tinkludix il-
pussess u/jew l-immaniġġjar fiżiku ta' 
prodotti mediċinali u li tikkonsisti fin-
negozjar, f'pożizzjoni indipendenti u 
f'isem oħrajn, tal-bejgħ jew ix-xiri ta' 
prodotti mediċinali jew fil-ħruġ ta' fatturi 
f'isem oħrajn jew kwalunkwe tip ta' 
senserija ta' prodotti mediċinali, għajr 
għad-distribuzzjoni bl-ingrossa u bl-
imnut.'

Ġustifikazzjoni

Jekk irridu niġġieldu b'mod effikaċi kontra d-dħul ta' prodotti mediċinali ffalsifikati fil-katina 
farmaċewtika legali huwa essenzjali li jkun hemm definizzjoni ċara u eżawrjenti ta' dawk 
kollha li jaħdmu fis-settur, mhux biss il-produtturi u d-distributuri bl-ingrossa, iżda wkoll il-
kummerċjanti u s-sensara ta' prodotti mediċinali. Għaldaqstant huwa fundamentali li dawn 
tal-aħħar ikunu suġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba. 
Dan għandu jgħodd ukoll għall-kummerċjanti paralleli.

Emenda 25

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – punt 18 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 1 għandu jiżdied il-
punt 18b li ġej:
"18b. Persuni awtorizzati biex jipprovdu 
prodotti mediċinali: 
Persuni jew entitajiet fil-pussess ta' 
awtorizzazzjoni tad-distribuzzjoni bl-
ingrossa mingħajr ħsara għall-persuni 
jew għall-entitajiet eżenti milli jkunu 
detenturi ta' awtorizzazzjoni li jipprovdu 
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prodotti mediċinali."

Ġustifikazzjoni

 Għandha tiddaħħal definizzjoni biex tispjega t-tifsira ta' "persuni awtorizzati biex jipprovdu 
prodotti mediċinali" billi dan it-terminu jintuża fid-Direttva attwali mingħajr definizzjoni. Din 
id-definizzjoni hija meħtieġa biex tiggarantixxi provvista adegwata u kontinwa ta' mediċini 
permezz ta' persuni awtorizzati li jipprovdu prodotti mediċinali lill-pubbliku. Bil-għan li 
tingħata protezzjoni effikaċi kontra mediċini ffalsifikati, il-parteċipanti kollha fil-katina tal-
provvista u madwarha għandhom ikunu identifikati biċ-ċar, ikunulhom iddefiniti l-attivitajiet 
tagħhom, ikunu awtorizzati bis-sħiħ b'liċenzja, ikkontrollati u spezzjonati.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 2 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 2 għandu jiddaħħal il-
paragrafu 3a li ġej:
'3a. Id-dispożizzjonijiet f'din id-Direttiva 
għandhom ikunu bla ħsara għad-dritt tal-
Istati Membri li jirrestrinġu jew 
jipprojbixxu l-kummerċ fuq l-internet ta' 
prodotti mediċinali suġġetti għal riċetta.'

Emenda 27

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 46 – punt f – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'(f) biex ikun konformi mal-prinċipji u l-
linji gwida ta' prattika tajba ta' manifattura 
għall-prodotti mediċinali u biex jintużaw 
biss bħala materjali tal-bidu sustanzi attivi 
manifatturati skont il-linji gwida dettaljati 
fuq prattika tajba ta' manifattura għall-
materjali tal-bidu. Għal dan l-għan, min 
ikollu l-awtorizzazzjoni tal-manifattura se

'(f) biex ikun konformi mal-prinċipji u l-
linji gwida ta' prattika tajba ta' manifattura 
għall-prodotti mediċinali u biex jintużaw 
biss bħala materjali tal-bidu sustanzi attivi 
manifatturati skont il-linji gwida dettaljati 
fuq prattika tajba ta' manifattura għall-
materjali tal-bidu. Għal dan l-għan, min 
ikollu l-awtorizzazzjoni tal-manifattura 
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jivverifika, jew hu stess inkella xi korp 
akkreditat għal dan l-għan mingħand l-
awtorità kompetenti ta' xi Stat Membru, li 
l-manifattur tas-sustanzi attivi huwa 
konformi ma' prattiċi tajba ta' 
manifattura.'

għandu jiżgura li l-operazzjonijiet ta' 
produzzjoni jsiru skont il-linji gwida u l-
istandards tal-prattika tajba ta' 
manifattura fis-seħħ fl-Unjoni, permezz 
ta' spezzjonijiet obbligatorji li jsiru mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Unjoni jew 
minn awtoritajiet ta' pajjiżi li magħhom 
hemm fis-seħħ ftehimiet ta' 
rikonoxximent reċiproku, li jirrigwardaw, 
fost ħwejjeġ oħra, l-ingredjenti 
farmaċewtiċi attivi.'  

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-saħħa pubblika, jeħtieġ li s-siti produttivi jkunu suġġetti għal 
spezzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri f'kollaborazzjoni mal-EMEA.  Il-
preżenza eventwali ta' bosta entitajiet privati akkreditati aktarx tnaqqas is-sikurezza tal-
kwalità tal-ispezzjonijiet, toħloq konfużjoni dwar min hu responsabbli mill-eżattezza tal-eżiti 
tal-ispezzjonijiet u toħloq relazzjoni perikoluża ta' klijenteliżmu bejn l-impriża spezzjonata u 
l-entità li tispezzjona li tista' tiffavorixxi każijiet ta' korruzzjoni.  

Emenda 28

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 46 – punt f – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Min ikollu l-awtorizzazzjoni ta' 
manifattura għandu jiżgura li l-eċċipjenti 
jkunu valutati bħala idonei għall-użu fi 
prodotti farmaċewtiċi skont il-prattiċi 
tajba ta' manifattura speċifiċi kif 
żviluppati mill-Kummissjoni bi qbil mal-
Artikolu 47.  Min ikollu l-awtorizzazzjoni 
tal-manifattura għandu jiżgura wkoll li l-
proċess li bih issir il-valutazzjoni jkun 
deskritt f'sistema ta' kwalità disponibbli 
għal spezzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti.

Ġustifikazzjoni

L-Ingredjenti Farmaċewtiċi Attivi (APIs) u l-eċċipjenti għandhom karatteristiċi tal-katina tal-
provvista differenti ħafna. Kemm l-eċċipjenti kif ukoll l-ingredjenti farmaċewtiċi attivi 
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għandhom ikunu suġġetti għall-prattiċi tajba ta' manifattura rilevanti żviluppati f'livell 
Ewropew, b'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet tagħhom.

Emenda 29

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 46 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'(g) biex jinforma lill-awtorità kompetenti 
bil-prodotti li jsir jaf bihom li jissuspetta li 
jistgħu jkunu ffalsifikati fir-rigward tal-
identità, l-istorja jew is-sors ta' prodotti 
manifatturati minnu .'

'(g) biex jinforma lill-awtorità kompetenti 
bil-prodotti li jsir jaf bihom li jissuspetta, 
abbażi ta' provi, li jistgħu jkunu ffalsifikati 
fir-rigward tal-identità, l-istorja jew is-sors 
ta' prodotti manifatturati minnu.'

Emenda 30

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 46 – punt g a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jiżdied il-punt (ga) li ġej: 

'(ga)  jassumu r-responsabilità ġuridika 
għall-eżattezza tar-riżultati tal-
ispezzjonijiet u l-kontrolli li jkun għamel 
jew ġie kkommissjonat li jagħmel, u din 
ir-responsabilità ma tistax tiġi delegata.' 

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġi żgurat li, permezz ta' spezzjonijiet u kontrolli, il-prodotti mediċinali 
jkunu manifatturati skont il-prattika tajba ta' manifattura. Għal dan il-għan, huwa importanti 
li jiġi enfasizzat li d-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-manifattura jkun responsabbli kemm 
mill-prodotti manifatturati kif ukoll mill-materjali tal-bidu li jinxtraw. Għaldaqstant jeħtieġ li 
tiġi stabbilita r-responsabilità tal-manifattur għar-riżultati tal-ispezzjonijiet, aktar u aktar 
jekk għandu l-għażla li l-ispezzjonijiet isirulu minn entità akkreditata għal dak il-għan. 

Emenda 31
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b b (ġdid) 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 46 – punt g b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Għandu jiżdied il-punt (gb) li ġej:
'(gb) jagħmel l-importazzjoni tal-prinċipji 
attivi minn pajjiżi terzi suġġetta għal 
sorveljanza speċifika u qawwija, bil-għan 
li tivverifika l-konformità tal-prattiċi tajba 
ta' manifattura u l-kwalità intrinsika tal-
prinċipji attivi.'

Ġustifikazzjoni

Jixraq li s-sorveljanza ssir iktar qawwija speċjalment fuq l-importazzjoni tal-prinċipji attivi 
mill-pajjiżi terzi, mingħajr, madankollu ma tintnesa l-eżiġenza li ssir distinzjoni bejn is-
sorveljanza tal-prattiċi tajba ta' manifattura, u fl-aħħar mill-aħħar tal-kwalità tal-prinċipji 
attivi, u l-verifika tal-hekk imsejħa falsità jew falsifikazzjoni, li tirrigwarda d-detenturi 
eventwali ta' privattiva.

Emenda 32

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2001/83/KE
Article 46b – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sustanzi attivi użati bħala materjal tal-
bidu għandhom biss jiġu impurtati jekk:

2. Sustanzi attivi użati bħala materjal tal-
bidu jistgħu biss jiġu impurtati jekk:

(a) ikunu ġew manifatturati bl-
applikazzjoni ta' livelli ta' prattika tajba ta' 
manifattura tal-inqas daqs dawk stipulati 
mill-Komunità; kif ukoll

(a) ikunu ġew manifatturati bl-
applikazzjoni ta' livelli ta' prattika tajba ta' 
manifattura tal-inqas daqs dawk stipulati 
mill-Unjoni; kif ukoll

(b) ikollhom magħhom konferma bil-
miktub mill-pajjiz terz li minnu ġew 
esportati li l-livelli tal-prattika tajba tal-
manifattura applikabbli għall-impjant li 
mmanifattura s-sustanza attiva esportati 
huma tal-inqas daqs dawk stipulati mill-
Komunità, u li l-impjant hu suġġett għall-

(b) ikunu għaddew b'riżultati pożittivi, fit-
tliet snin preċedenti, minn spezzjoni 
speċifika għall-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi li tkun saret minn awtorità 
kompetenti tal-Unjoni jew minn awtorità 
ta' pajjiż li magħha jkun hemm fis-seħħ 
ftehim ta' rikonoxximent reċiproku. Ir-
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kontroll u l-infurzjar biex jiġi assigurat li 
dawn il-prattiċi tajba ta' manifattura ma 
jkunx hemm ħrib minnhom b'tidwir.

riżultat tajjeb tal-ispezzjoni għandu jkun 
dokumentat mill-pussess ta' ċertifikat, 
maħruġ minn awtorità kompetenti, li juri 
l-konformità mal-prattika tajba ta' 
manifattura. 

Ġustifikazzjoni

Konferma bil-miktub mill-pajjiż terz esportatur li l-prattika tajba ta' manifattura ġiet 
applikata mill-impjant li jimmanifattura s-sustanza attiva esportata hija garanzija dgħajfa 
wisq. Bil-għan li tiġi garantita s-saħħa pubblika u tiġi mħarsa l-kompetittività tal-impriżi 
Ewropej, jeħtieġ li dawn is-siti produttivi jkunu suġġetti għal spezzjonijiet mill-awtoritajiet 
nazzjonali inkarigati. Din is-sistema għandha sservi ta' inċentiv xieraq sabiex il-produtturi 
barranin jitolbu lill-istati tal-oriġini tagħhom li jiġu stipulati Ftehimiet ta' Rikonoxximent 
Reċiproku mal-Unjoni Ewropea.

Emenda 33

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 47 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prinċipji li bihom min għandu 
awtorizzazzjoni tal-manifattura jiżgura li 
l-eċċipjenti huma idonei għall-użu 
f'operazzjonijiet ta' manifattura, imwettqa 
permezz ta' analiżi bbażata fuq ir-riskji 
skont il-prinċipji tal-prattiċi tajba ta' 
manifattura, għandhom jiġu adottati fil-
forma ta' linji gwida. 

Ġustifikazzjoni

Linji gwida xierqa u proporzjonati għandhom ikunu żviluppati għall-eċċipjenti u għas-
sustanzi attivi billi l-karatteristiċi tal-katina tal-provvista huma differenti ħafna. Qed jiġi 
propost li l-gwida diġà eżistenti tifforma l-bażi tal-kontrolli li għandhom japplikaw għall-
eċċipjenti u miżjuda b'rekwiżiti xierqa addizzjonali, fejn ikun meħtieġ. Din il-proposta tkun 
approċċ pragmatiku li se jissodisfa r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni attwali u tibni fuq sistemi 
effikaċi li diġà jinsabu fis-seħħ.
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Emenda 34

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2001/83/KE
Article 52b – paragraph 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minkejja l-Artikolu 2, u mingħajr 
preġudizzju għat-Titlu VII, l-Istati Membri 
għandhom jassiguraw li l-prodotti 
mediċinali mhux maħsuba biex jitqiegħdu 
fis-suq ma jiġux introdotti fil-Komunità 
jekk ikun hemm ir-raġunijiet li jagħtu 
jifhem li l-prodotti jkunu ffalsifikati fl-
identità, storja jew sors.

1. Minkejja l-Artikolu 2, u mingħajr 
preġudizzju għat-Titolu VII, l-Istati 
Membri għandhom jassiguraw li l-prodotti 
mediċinali mhux maħsuba biex jitqiegħdu 
fis-suq ma jiġux introdotti fil-Komunità 
jew ma jgħaddux bi transitu minnha jekk 
ikun hemm ir-raġunijiet li jagħtu x'tifhem li 
l-prodotti jkunu ffalsifikati fl-identità, 
storja jew sors.

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi garantita s-sikurezza tal-katina huwa importanti li l-Istati Membri jissorveljaw ukoll 
il-prodotti mediċinali li jgħaddu bi transitu mill-Ewropa anki meta dawn il-prodotti jkunu 
maħsuba għal suq barrani. 

Emenda 35

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Article 54 – point o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u t-
traċċabilità tal-prodotti mediċinali, mhux 
radjofarmaċewtiċi, suġġetti għall-
preskrizzjoni medika kif iddefeniti fit-Titlu
VI.

(o) karatteristiċi ta' sikurezza li jagħmlu 
possibbli l-identifikazzjoni, l-awtentiċità u 
t-traċċabilità tal-prodotti mediċinali 
suġġetti għall-preskrizzjoni medika kif 
iddefeniti fit-Titolu VI, li ma jkunux 
radjofarmaċewtiċi u prodotti mediċinali li 
minħabba l-karatteristiċi speċifiċi 
tagħhom mhumiex idonei għad-
distribuzzjoni permezz ta' bejjiegħ bl-
ingrossa u ta' spiżerija u għalhekk 
jinbiegħu direttament mill-produttur lil 
struttura klinika fejn jiġu jingħataw 
direttament lill-pazjent; il-karatteristiċi ta' 
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sikurezza jistgħu jiġu applikati, skont 
analiżi każ b'każ, anki għall-prodotti 
mediċinali li jinbiegħu mingħajr 
preskrizzjoni medika meta r-riskju marbut 
mal-prodott jindika, fuq il-bażi tal-kriterji 
stipulati mill-Artikolu 54a(4), li teżisti 
spjegazzjoni raġonevoli li tagħti x'tifhem 
li dawn jistgħu jkunu suġġetti għall-
falsikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi żviluppata sistema effikaċi ta' identifikazzjoni, awtentikazzjoni u traċċabilità tal-
prodott mediċinali f'konformità mal-valutazzjoni tar-riskju skont l-Artikolu 54a(4). Għal dak 
li għandu x'jaqsam mal-karatteristiċi ta' sikurezza, jeħtieġ li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi 
tal-prodott biex jiġu evitati spejjeż sproporzjonati. Kien ikun kontroproduċenti li l-
karatteristiċi jiġu imposti fuq il-mediċini li jinbiegħu direttament, mingħajr senserija, mill-
produttur lill-istabbilimenti kliniċi li fihom il-prodott mediċinali jingħata direttament lill-
pazjent (strutturi li jipprovdu trattament mediku).

Emenda 36

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 – punt o – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi ta' sikurezza 
għandhom japplikaw mingħajr 
diskriminazzjoni bejn il-kanali tal-
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 37

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 – punt o a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fl-Artikolu 54 jiżdied il-punt (oa) li 
ġej:
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'(oa) bil-għan li tiġi żgurata t-traċċabilità 
tal-ingredjent attiv, id-dettalji tas-sors tal-
prodott (pajjiż, kumpanija, sit produttiv).'

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi żviluppata sistema effikaċi ta' identifikazzjoni, awtentikazzjoni u traċċabilità tal-
prodott mediċinali f'konformità mal-valutazzjoni tar-riskju skont l-Artikolu 54a(4). Meta jiġu 
stabbiliti l-karatteristiċi ta' sikurezza jeħtieġ li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-prodott biex jiġu 
evitati spejjeż sproporzjonati.  Ngħidu aħna jkun kontroproduċenti li dawn il-karatteristiċi 
jiġu imposti fuq dawk il-prodotti li jinbiegħu direttament, mingħajr senserija, mill-produttur 
lill-istabbiliment mediku li fih il-prodott mediċinali jingħata lill-pazjenti.

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristika ta' 
sikurezza ma' karatteristika ta' sikurezza 
ekwivalenti fir-rigward tal-possibbiltà li 
tassigura identifikazzjoni, awtentiċità u 
traċċabilità kontinwa tal-prodott 
mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

(b) Min ikollu l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura jkun konformi mal-punt (o) tal-
Artikolu 54 billi jibdel il-karatteristiċi ta' 
sikurezza ma' karatteristiċi ta' sikurezza li 
jkunu kwalitattivament u 
kwantitattivament ekwivalenti fir-rigward 
tal-possibbiltà li tassigura identifikazzjoni, 
awtentiċità u traċċabilità kontinwa tal-
prodott mediċinali, u mingħajr ma jiftaħ l-
imballaġġ immedjat kif iddefenit fl-
Artikolu 1(23);

Ġustifikazzjoni

Kull ftuħ tal-imballaġġ ta' prodotti mediċinali biex jerġa' jiġi ppakkjat huwa mument delikat 
billi proprju f'din iċ-ċirkostanza jkun aktar faċli li ssir is-sostituzzjoni tal-prodotti mediċinali 
awtentiċi bi prodotti ffalsifikati.   Għal din ir-raġuni, min jagħmel din l-operazzjoni għandu 
jkollu awtorizzazzjoni u joqgħod għal sistema ta' kontrolli stretta. Meta l-prodott jerġa' jiġi 
ppakkjat, jeħtieġ li jiġi ssorveljat biex jitqiegħdu karatteristiċi ta' sikurezza kwalitattivament u 
kwantitattivament ekwivalenti għal dawk imqiegħda oriġinarjament mill-produttur tal-
prodott.

Emenda 39
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Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54 a – paragrafu 2 – punt b – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristiċi ta' sikurezza jitqiesu 
ekwivalenti meta joffru l-istess livell ta' 
effikaċja għall-iżgurar tal-
identifikazzjoni, l-awtentikazzjoni, it-
traċċabilità u n-nuqqas ta' tbagħbis, kif 
ukoll l-istess livell ta' diffikultà teknika 
għad-duplikazzjoni. Meta l-karatteristika 
ta' sikurezza titneħħa, tiġi sostitwita jew 
titgħatta, dan il-punt għandu japplika 
wkoll għall-karatteristika ta' sikurezza l-
ġdida, sakemm il-karatteristika ta' 
sikurezza primarja tkun waħda mgħottija 
u għaldaqstant ma tistax tingħaraf;

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jiġi garantit li negozjanti paralleli japplikaw karatteristiċi ta' sikurezza 
ekwivalenti matul il-proċess ta' ppakkjar mill-ġdid, din id-direttiva għandha tintroduċi 
kategoriji differenti ta' karatteristiċi ta' sikurezza ekwivalenti skont kriterji speċifiċi, u tagħraf 
il-fatt li karatteristiċi ta' sikurezza mgħottija ma jistgħux jiġu verifikati mingħajr 
informazzjoni minn qabel. 

Emenda 40

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Min ikollu awtorizzazzjoni tal-
manifattura jindika biċ-ċar fuq il-pakkett 
estern meta l-karatteristika ta' sikurezza 
oriġinali tkun tneħħiet jew tgħattiet 
parzjalment jew kompletament;

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti u l-atturi l-oħra fil-katina tal-provvista għandhom ikunu espliċitament infurmati 
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permezz tat-tikketta fuq il-pakkett fejn ikunu tneħħew jew ġew sostitwiti l-karatteristiċi ta' 
sikurezza oriġinali.

Emenda 41

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Dawk li jkollhom l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura għandhom ikunu responsabbli 
għad-danni skont id-Direttiva tal-Kunsill 
85/374/KEE ikkawżati mill-prodotti 
mediċinali li huma foloz fir-rigward tal-
identità tagħhom.

(3) Dawk li jkollhom l-awtorizzazzjoni tal-
manifattura msemmija fil-paragrafu 2 ta' 
dan l-Artikolu għandhom jitqiesu bħala 
produtturi skont id-Direttiva tal-
Kunsill 85/374/KEE. Huma għandhom 
jinżammu responsabbli għad-danni 
kkawżati minn prodotti mediċinali 
ffalsifikati f'termini tal-identità tagħhom 
fil-konfront tal-manifattur oriġinali, tad-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq u tal-konsumaturi.

Ġustifikazzjoni

Tinħtieġ kjarifika biex jiġi garantit li min ikollu awtorizzazzjoni tal-manifattura, li jippakkjaw 
il-prodotti mill-ġdid, se jinżamm responsabbli għall-attivitajiet kollha tiegħu, fosthom meta 
mediċini ffalsifikati jidħlu fil-katina tal-provvista. 

Emenda 42

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Article 54a – paragraph 4 – subparagraphs 1, 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri
neċessarji għall-implimentazzjoni tal-punt 
(o) tal-Artikolu 54 u tal-paragrafi 1) u (2) 
ta' dan l-Artikolu. 

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti li 
jkun fihom il-miżuri neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-punt (o) tal-
Artikolu 54 u tal-paragrafi (1) u (2) ta' dan 
l-Artikolu. Qabel ma tifformula proposta 
speċifika kif previst fl-Artikolu 54(o), il-
Kummissjoni għandha twettaq 
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valutazzjoni tal-impatt tal-ispejjeż u tal-
benefiċċji tas-sistemi kontra l-
falsifikazzjoni attwalment fis-seħħ u 
tikkonsulta l-partijiet interessati dwar l-
implimentazzjoni u l-użu ta' dawn is-
siġilli ta' awtentikazzjoni. 

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw 
l-elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
tissemma fl-Artikolu 121(2a).

Dawk l-atti, imfassla sabiex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jissupplimentawha, 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Ġustifikazzjoni
Jeżistu diversi għażliet ta' teknoloġiji kontra l-falsifikazzjoni, bħall-kodiċi unidimensjonali, 
id-data matrix, is-siġilli, l-ologrammi, ir-radjofrekwenza (RFID), eċċ. Qabel ma jintgħażel 
siġill kontra l-falsifikazzjoni speċifiku, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni tal-
impatt sabiex tevalwa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-siġilli disponibbli fis-suq, u għandha 
tikkunsidra l-esperjenzi attwali u r-riżultati tal-proġetti pilota mlestija.

Emenda 43

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 3 – punt e a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jekk il-prodott jiġi kkunsinnat 
direttament, mingħajr l-involviment ta' 
partijiet terzi, bħal distributuri bl-
ingrossa, kummerċjanti jew sensara, lejn 
struttura għall-kura tas-saħħa fejn il-
prodott jingħata direttament lill-pazjent.

Emenda 44

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 54a – paragrafu 4 – subparagrafu 5
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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 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali.'

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 
tal-proprjetà industrijali u kummerċjali. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
rispettati l-proprjetà u l-kunfidenzjalità 
tad-dejta ġenerata mill-użu tat-teknoloġija 
kontra l-falsifikazzjoni tal-prodotti 
mediċinali.'

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' siġilli kontra l-falsifikazzjoni biex tiġi verifikata l-awtentiċità tal-prodotti mediċinali 
tista' tiġġenera dejta li tista' tkun delikata fuq livell kummerċjali u personali. Il-proprjetà ta' 
din id-dejta għandha tkun rispettata. Id-dejta dwar il-konsum personali ta' prodotti 
mediċinali għandha tkun suġġetta għal-leġiżlazzjoni rilevanti fil-qasam tal-protezzjoni tad-
dejta u għall-kodiċi ta' etika fis-seħħ fuq livell nazzjonali.

Emenda 45

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-paragrafi 2 u 3 għandhom 
japplikaw ukoll għal min ikollu 
awtorizzazzjoni tal-manifattura li jneħħi 
jew jgħatti parzjalment jew kompletament 
il-karatteristiċi ta' sikurezza applikati fuq 
bażi volontarja lil prodotti mediċinali 
suġġetti għal riċetta medika mill-
manifattur oriġinali għall-iskopijiet 
imsemmija fil-paragrafu 2.

Ġustifikazzjoni
Anki wara li tidħol fis-seħħ id-Direttva, mhuwiex probabbli li xi miżuri konkreti jkunu 
effettivament implimentati għal xi snin.  Konsegwentement, għandhom ikomplu l-miżuri 
intermedji sakemm il-miżuri kompleti jistgħu jkunu fis-seħħ.  Dawn il-miżuri għandhom 
jeħtieġu, fost affarijiet oħra, li dawk li jkollhom awtorizzazzjoni tal-manifattura (fosthom 
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dawk li jippakkjaw mill-ġdid) li jneħħu jew jgħattu karatteristiċi ta' sikurezza evidenti 
applikati fuq bażi volontarja mill-orġinatur, jissostiwixxuhom b'karatteristiċi ta' sikurezza 
evidenti ekwivalenti, u jinżammu strettament responsabbli f'każ ta' prodotti ffalsifikati jidħlu 
fil-katina tal-provvista bħala riżultat ta' azzjonijiethom. 

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Mid-data [daħħal id-data: 36 xahar 
wara l-pubblikazzjoni] il-prodotti 
mediċinali kollha suġġetti għal riċetta 
medika li mhumiex radjofarmaċewtiċi 
għandhom, mill-mument tal-ħruġ tal-lott 
skont l-Artikolu 51, ikollhom numru tas-
serje li jidentifika b'mod ċar il-pakkett 
individwali.

Ġustifikazzjoni

 Sistema ta' verifika integrali (end-to-end) tal-prodotti għandha tippermetti kontroll 
sistematiku tan-numri tas-serje ta' kull pakkett meta dawn jingħataw qabel ma jaslu għand il-
pazjent. Dan jeħtieġ li l-prodotti mediċinali kollha suġġetti għal riċetta, li mhumiex 
radjofarmaċewtiċi, ikollhom numru tas-serje li jidentifika l-pakkett individwali f'mod 
armonizzat u standardizzat fl-Ewropa kollha.

Emenda 47

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2001/83/KE
Title VII - heading

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'Distribuzzjoni bl-ingrossa u l-kummerċ ta' 
prodotti mediċinali';

'Distribuzzjoni bl-ingrossa, senserija u l-
kummerċ ta' prodotti mediċinali';

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
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dawk kollha li jaħdmu fis-settur u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa u l-kummerċjanti ta' 
prodotti mediċinali.

Emenda 48

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2001/83/KE
Article 77 – paragraph 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

'4. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Aġenzija kopja tal-awtorizzazzjoni li 
għaliha saret referenza fil-paragrafu 1. L-
Aġenzija għandha ddaħħal din l-
informazzjoni fid-database tal-Komunità 
msemmija f'Artikolu 111(6). Fuq talba tal-
Kummissjoni jew ta' xi Stat Membru, l-
Istati Membri għandhom jagħtu l-
informazzjoni kollha adattata dwar l-
awtorizzazzjonijiet individwali li huma 
jkunu taw skont il-paragrafu 1.'

'4. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-
Aġenzija kopja tal-awtorizzazzjoni li 
għaliha saret referenza fil-paragrafu 1. L-
Aġenzija għandha ddaħħal din l-
informazzjoni fid-database tal-Komunità 
msemmija f'Artikolu 111(6). Fuq talba tal-
Kummissjoni jew ta' xi Stat Membru, l-
Istati Membri għandhom jagħtu, f'perjodu 
ta' żmien raġonevoli, l-informazzjoni 
kollha adattata dwar l-awtorizzazzjonijiet 
individwali li huma jkunu taw skont il-
paragrafu 1.'

Emenda 49

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 77 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fl-Artikolu 77, il-paragrafu 6 huwa 
mibdul b’li ġej:
'6. L-Istat Membru li jkun ta l-
awtorizzazzjoni msemmija f'paragrafu 1 
għandu jissospendi jew jirtira l-
awtorizzazzjoni, wara li jkun informa 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni b'dan, 
jekk il-kondizzjonijiet tal-
awtorizzazzjoni ma jibqgħux jiġu 
ssodisfatti jew jekk l-awtorizzazzjoni ma 
tkunx intużat għal perjodu itwal minn 
tliet snin, għajr għall-każijiet li fihom 
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dan in-nuqqas ta' użu jkun dovut għaż-
żmien raġonevolment neċessarju għall-
konformità mal-obbligi imposti minn 
din id-Direttiva, u għandu minnufih 
jinforma b'dan lill-Istati Membri l-oħra 
u lill-Kummissjoni.'

Ġustifikazzjoni

F'ħafna Stati Membri hemm awtorizzazzjonijiet għad-distribuzzjoni bl-ingrossa li bħalissa 
mhumiex qed jintużaw. Dan iżid b'mod artifiċjali n-numru ta' partijiet interessati u 
jikkomplika għal xejn is-suq u b'hekk il-kontrolli. Madankollu, huwa importanti li din is-
sospensjoni jew revoka tiġi applikata f'każ li r-raġuni għan-nuqqas ta' użu tkun iż-żmien 
raġonevolment neċessarju għall-konformità mal-obbligi li jirriżultaw minn din id-Direttiva.  
Għalhekk huwa importanti li d-detentur tal-awtorizzazzjoni jiġi infurmat minn qabel sabiex 
jiġu evitati sospensjonijiet li ma jkunx hemm lokhom.

Emenda 50

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 79 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Jiddaħħal l-Artikolu 79a li ġej:
'Artikolu 79a
Il-Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-
Aġenzija u l-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
għandha tistabbilixxi r-regoli u l-kriterji 
meħtieġa biex tinkiseb liċenzja tal-
kummerċ u tas-senserija ta' prodotti 
mediċinali.
L-applikant għandu jikkonforma tal-
anqas mal-kundizzjonijiet minimi li 
ġejjin:
(a) ikollu indirizz permanenti u jagħti 
dettalji li jiżguraw identifikazzjoni ċara u 
mhux ambigwa tas-sede uffiċjali ta' 
kummerċ jew senserija tiegħu;
(b) jintrabat li jiżgura li jiżvolġi l-
attivitajiet ta' negozju tiegħu biss ma' 
dawk il-persuni jew entitajiet li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti stabbiliti mill-Artikolu 80.'
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
dawk kollha li jaħdmu fis-settur u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa u jkunu kollha 
suġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba. Dan għandu jgħodd 
ukoll għall-kummerċjanti paralleli.

Emenda 51

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-parti introduttorja hija sostitwita 
bit-test li ġej:
'Id-detenturi ta' awtorizzazzjoni għad-
distribuzzjoni, id-detenturi ta' 
awtorizzazzjoni għall-kummerċ u d-
detenturi ta' awtorizzazzjoni għas-
senserija ta' prodotti mediċinali 
għandhom jikkonformaw tal-anqas mal-
kundizzjonijiet li ġejjin:'

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni preċedenti.

Emenda 52

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għandhom iżommu rendikont jew taħt 
forma ta' fatturi ta' xiri/bejgħ, jew fuq 
kompjuter, jew f'kull xorta ta' forma oħra, 
u għall kull tranżizzjoni fi prodotti 
mediċinali riċevuti jew mibgħuta jew 
ikkummerċjalizzati jagħtu għall-inqas l-
informazzjoni li ġejja:

(e) għandhom iżommu rendikont jew taħt 
forma ta' fatturi ta' xiri/bejgħ, jew fuq 
kompjuter, jew f'kull xorta ta' forma oħra, 
u għall kull tranżazzjoni fi prodotti 
mediċinali riċevuti jew mibgħuta jew 
ikkummerċjalizzati jew li għalihom tkun 
saret senserija, jagħtu għall-inqas l-
informazzjoni li ġejja:
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– data, – data,
– l-isem tal-prodott mediċinali, – l-isem tal-prodott mediċinali,
– kwantità riċevuta, fornuta, jew
ikkummerċjalizzata,

– kwantità riċevuta, fornuta, 
ikkummerċjalizzata jew mogħtija 
b'senserija,

– isem u indirizz tal-fornitur jew 
destinatarju, skont il-każ;'

– isem u indirizz tal-fornitur jew 
destinatarju, skont il-każ;'

Emenda 53

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 80 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Punt (g) jiġi sostitwit b'dan li ġej:
'(g) għandhom iħarsu l-prinċipji u linji 
ta' gwida għal prattika tajba tad-
distribuzzjoni, tal-kummerċ u tas-
senserija għal prodotti mediċinali kif 
stabbiliti fl-Artikolu 84.'

Ġustifikazzjoni

See above justification.

Emenda 54

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Article 80 – point i – introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom jinfurmaw lill-awtorità 
kompetenti bil-prodotti li jirċievu u li huma 
jidentifikaw bħala prodotti li jiksru r-
regolamenti jew li jkollhom suspett li 
jagħmlu dan, jew xi waħda minn dawn li 
ġejjin:

(i) għandhom jinfurmaw lill-awtorità 
kompetenti bil-prodotti li jirċievu, 
jikkummerċjalizzaw jew li għalihom tkun 
saret senserija u li huma jidentifikaw bħala 
prodotti li jiksru r-regolamenti jew li 
jkollhom suspett li jagħmlu dan, jew xi 
waħda minn dawn li ġejjin:
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni preċedenti.

Emenda 55

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Article 80 – subparagraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-punt (b), fil-każ fejn il-
prodott ġie miksub minn distributur bl-
ingrossa ieħor, dawk li għandhom l-
awtorizzazzjoni tad-distribuzzjoni bl-
ingrossa għandhom jivverifikaw huma 
stess jew permezz ta' xi korp akkreditat 
għal dan l-għan mill-awtorità kompetenti 
ta' xi Stat Membru li d-distributur bl-
ingrossa huwa konformi mal-prattiċi tajba 
tad-distribuzzjoni.

Għall-fini tal-punt (b), fil-każ fejn il-
prodott ġie miksub minn distributur bl-
ingrossa ieħor, dawk li għandhom l-
awtorizzazzjoni tad-distribuzzjoni bl-
ingrossa għandhom jivverifikaw li d-
distributur bl-ingrossa huwa konformi mal-
prattiċi tajba tad-distribuzzjoni u li huwa 
fil-pussess ta' awtorizzazzjoni għad-
distrubuzzjoni bl-ingrossa.

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza tal-oriġini u l-kwalità tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi huma essenzjali. Biex 
jiġi garantit ir-rispett tal-prattiki tajba tal-manifattura jeħtieġ li kull min hu involut ikun 
awtorizzat li jiżvolġi l-attività tiegħu u joqgħod għal spezzjonijiet rigorużi u regolari. 

Emenda 56

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Artikolu 84 għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej: “Artikolu 93

'Artikolu 84

Il-Kummissjoni għandha tippubblika linji 
gwida dwar il-prattika tajba tad-
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distribuzzjoni, tal-kummerċ u tal-
intermedjazzjoni ta' prodotti mediċinali. 
Għal dan il-għan, għandha tikkonsulta 
mal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali 
Proprjetarji u l-Kumitat Farmaċewtiku 
stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kunsill
75/320/KEE1.
1 ĠU L 147, 9.6.1975, p. 23.'

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
dawk kollha li jaħdmu fis-settur u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa u jkunu kollha 
suġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba. Dan għandu jgħodd 
ukoll għall-kummerċjanti paralleli.

Emenda 57

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 84 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Jiddaħħal l-Artikolu 84a li ġej: 
"Artikolu 84a
Il-Kummissjoni għandha tippubblika linji 
gwida dwar prattiċi tajba ta' manifattura 
speċifiċi għall-ingredjenti farmaċewtiċi 
attivi u prattiċi tajba ta' manifattura 
speċifiċi għall-eċċipjenti. Għal dan il-
għan, għandha tikkonsulta lill-Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali Proprjetarji 
stabbilit bid-Direttiva tal-
Kunsill 75/319/KEE u l-Kumitat 
Farmaċewtiku stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 75/320/KEE."

Ġustifikazzjoni

Kemm l-eċċipjenti kif ukoll l-ingredjenti farmaċewtiċi attivi għandhom ikunu suġġetti għall-
prattiċi tajba ta' manifattura rilevanti żviluppati f'livell Ewropew, b'kunsiderazzjoni tal-
ispeċifiċitajiet tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea hija mistiedna tiżviluppa prattika tajba ta' 
manifattura speċifika għall-ingredjenti farmaċewtiċi attivi (APIs) u prattiċi tajba ta' 



PE430.741v02-00 40/53 AD\809722MT.doc

MT

manifattura għall-eċċipjenti billi tqis il-karatteristiċi ta' dawk iż-żewġ kategoriji ta' 
ingredjenti u b'mod speċifiku l-fatt li l-eċċipjenti ma għandhom l-ebda attività terapewtika.

Emenda 58

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 85b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persuni li jinnegozzjaw prodotti 
mediċinali għandhom jassiguraw li l-
prodotti mediċinali fin-negozju tagħhom 
għandhom l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq skont ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 jew mill-awtoritajiet 
kompetenti ta' Stat Membru skont din id-
Direttiva. Minbarra dan, ir-rekwiżiti 
msemmija fl-Artikolu 80 (d) sa (h) 
għandhom japplikaw.

Il-persuni li jinnegozjaw jew jagħmlu 
senserija fuq prodotti mediċinali 
għandhom jassiguraw li l-prodotti 
mediċinali fin-negozju jew fis-senserija
tagħhom għandhom l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq skont ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 jew mill-awtoritajiet 
kompetenti ta' Stat Membru skont din id-
Direttiva. 

Għandom jgħarrfu bl-attività tagħhom lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn 
huma stabbiliti.

Għandhom jgħarrfu bl-attività tagħhom 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
fejn huma stabbiliti, u dan għandu 
jinforma lill-Aġenzija.

Ġustifikazzjoni

Il-persuni jew l-entitajiet f'negozju jew f'senserija ta' prodotti mediċinali għandhom ikunu 
obbligati li jivverifikaw li l-prodotti li jinnegozjaw jew li jagħtu b'senserija jkunu koperti 
b'awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida. Il-proċedura ta' notifika nazzjonali għandha 
tissaħħaħ b'database Komunitarja simili għar-rekwiżiti għad-detenturi ta' awtorizzazzjoni 
tad-distribuzzjoni bl-ingrossa sabiex il-parteċipanti kollha jkunu trasparenti.

Emenda 59

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 88 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a) L-Artikolu 88b li ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 88b
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L-Istati Membri, f'kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u wara konsultazzjoni mar-
rappreżentanti tal-partijiet interessati, 
għandha tiżviluppa strateġija ta' 
informazzjoni rigward is-sikurezza tal-
kunsinni ta' prodotti mediċinali. L-
istrateġija għandha tqis il-provvedimenti 
ġuridiċi nazzjonali differenti dwar il-
forniment ta' prodotti mediċinali u r-riskji 
assoċjati ma' ċerti tipi ta' forniment ta' 
prodotti mediċinali u ma' negozju illegali 
fuq l-internet."

Ġustifikazzjoni

L-internet huwa l-għajn ewlieni ta' prodotti mediċinali illegali. Għandu jingħata parir liċ-
ċittadini biex ma jordnawx prodotti mediċinali minn kanali illegali. Partikolarment, miżuri ta' 
informazzjoni pubblika għandhom ikunu promossi fl-Istati Membri u fl-Ewropa kollha.

Emenda 60

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 b (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 97 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Fl-Artikolu 97, għandu jiżdied il-
paragrafu 5a li ġej:
"5a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura, 
f'kooperazzjoni mal-Aġenzija u l-
awtoritajiet nazzjonali, li manifatturi, 
importaturi, distributuri bl-ingrossa, 
kummerċjanti u sensara, sew flimkien sew 
individwalment, jippromwovu kampanji 
ta' informazzjoni pubbliċi fil-mezzi tal-
komunikazzjoni differenti (stampa, 
televiżjoni, radju, internet) biex 
jissensibilizzaw dwar ir-riskji marbuta 
max-xiri fuq l-internet ta' prodotti 
mediċinali ffalsifikati."

Ġustifikazzjoni
Jeħtieġ li l-pubbliku jkun jaf bir-riskji marbuta max-xiri fuq l-internet ta' prodotti mediċinali 
u jingħata informazzjoni dwar il-mod li bih jagħraf bejn spiżeriji awtorizzati fuq l-internet u 
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distributuri illegali. Minħabba r-riżorsi finanzjarji disponibbli lill-manifatturi, l-importaturi, 
id-distributuri bl-ingrossa, in-negozjanti u s-sensara u minħabba li huwa l-aħjar interess 
tagħhom li jipproteġu lill-konsumaturi u r-reputazzjoni tagħhom, il-kampanji ta' 
informazzjoni għandhom ikunu mmexxija mill-industrija u l-Kummissjoni jkollha rwol ta' 
viġilanza biex tiggarantixxi li l-kampanji jsiru.

Emenda 61

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Il-paragrafu 1 huwa sostitwit minn 
dan it-test: 
'1. Taħt il-koordinament tal-Aġenzija, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru 
kkonċernat għandhom jiżguraw, permezz 
ta' spezzjonijiet ripetuti u, jekk ikun 
meħtieġ, spezzjonijiet mhux imħabbra, li 
r-rekwiżiti legali dwar prodotti mediċinali 
jkunu mħarsa, u jitolbu, jekk ikun 
meħtieġ, li laboratorju uffiċjali ta' 
kontroll tal-mediċini jew xi laboratorju 
ieħor magħżul għal dan il-għan jagħmel 
testijiet fuq il-kampjuni. Dawn l-
ispezzjonijiet għandhom jitwettqu minn 
rappreżentanti tal-awtorità kompetenti li 
għandu jkollhom is-setgħa li:
(a) jispezzjonaw stabbilimenti tal-
manifattura jew kummerċjali u kull 
laboratorju fdat minn dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-suq, bil-
kompitu li jwettqu verifiki skont l-
Artikolu 20;
(b) jieħdu kampjuni;
(c) jeżaminaw kull dokument relatat mal-
oġġett ta' spezzjoni, suġġett għad-
dispożizzjonijiet fis-seħħ fl-Istati Membri 
fil-21 ta' Mejju 1975 u li jagħmlu 
restrizzjonijiet fuq dawn is-setgħat fejn 
jidħlu d-deskrizzjonijiet tal-metodi ta' 
preparazzjoni.'
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Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali t-tisħiħ u l-
ġeneralizzazzjoni tas-sistema tal-ispezzjonijiet.

Emenda 62

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-paragrafu 2 huwa sostitwit minn 
dan it-test:
'2. L-awtoritjiet kompetenti jistgħu 
jagħmlu spezzjonijiet ripetuti u, jekk ikun 
meħtieġ, spezzjonijiet mhux imħabbra fl-
istabbilimenti tal-produtturi, tad-
distributuri, u tal-importaturi ta' sustanzi 
attivi użati bħala materjal tal-bidu, fl-
istabbilimenti tad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għall-manifattura, fl-
istabbilimenti tal-kummerċjanti u tas-
sensara ta' prodotti mediċinali u fl-
istabbilimenti tal-produtturi, importaturi 
u distributuri ta' eċċipjenti meta jkun 
hemm raġunijiet konkreti ta' suspett, fuq 
il-bażi tal-informazzjoni li jkollhom l-
awtoritajiet jew ta' każijiet preċedenti, li 
ma jkunux qegħdin jiġu rispettati l-obbligi 
legali u/jew il-linji ta' gwida. Tali 
spezzjonjiet jistgħu wkoll jitwettqu fuq it-
talba ta' Stat Membru, il-Kummissjoni 
jew l-Aġenzija.'

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni preċedenti.
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Emenda 63

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Article 111 – paragraph 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Wara kull ispezzjoni kif imsemmi 
f'paragrafu 1, l-awtorità kompetenti 
għandha tirrapporta jekk il-manifattur, l-
importatur jew id-distributur bl-ingrossa 
huwiex konformi mal-prinċipji u l-linji 
gwida ta' prattika tajba tal-manifattura u 
prattika tajba ta' distribuzzjoni li għalihom 
saret referenza fl-Artikoli 47 u 84 jew jekk 
dak li għandu l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq huwiex konformi mar-
rekwiżiti stipulati f'Titlu IX.

3. Wara kull spezzjoni kif imsemmi 
f'paragrafu 1, l-awtorità kompetenti 
għandha tirrapporta jekk il-manifattur, l-
importatur, id-distributur bl-ingrossa, il-
kummerċjant jew is-sensar huwiex 
konformi mal-prinċipji u l-linji gwida ta' 
prattika tajba tal-manifattura u prattika 
tajba tad-distribuzzjoni, tal-kummerċ u 
tas-senserija li għalihom saret referenza fl-
Artikoli 47 u 84 jew jekk dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
huwiex konformi mar-rekwiżiti stipulati 
f'Titolu IX.

L-awtorità kompetenti li tmexxi l-
ispezzjoni għandha tikkomunika l-kontenut 
ta' dawk ir-rapporti lill-manifattur, lill-
importatur, lil dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, jew 
lid-distributur bl-ingrossa li jkun għadda 
mill-ispezzjoni.

L-awtorità kompetenti li tmexxi l-
ispezzjoni għandha tikkomunika l-kontenut 
ta' dawk ir-rapporti lill-manifattur, lill-
importatur, lil dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, lid-
distributur bl-ingrossa li jkun għadda mill-
ispezzjoni jew lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għall-kummerċ jew lid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għas-
senserija.

Qabel tadotta r-rapport, l-awtorità 
kompetenti għandha tagħti lill-manifattur, 
l-importatur, lil dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, jew
lid-distributur bl-ingrossa kkonċernat l-
opportunità li jwasslu l-kummenti 
tagħhom.

Qabel tadotta r-rapport, l-awtorità 
kompetenti għandha tagħti lill-manifattur, 
l-importatur, lil dak li għandu l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, lid-
distributur bl-ingrossa, lill-kummerċjant 
jew lis-sensar ikkonċernat l-opportunità li 
jwasslu l-kummenti tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
dawk kollha li jaħdmu fis-settur u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa u jkunu kollha 
suġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba. Dan għandu jgħodd 
ukoll għall-kummerċjanti paralleli.
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Emenda 64

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt c
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien 90 ġurnata mill-ispezzjoni li 
għaliha saret referenza fil-paragrafu 1, lill-
manifattur, lill-importatur jew lid-
distributur bl-ingrossa jingħatalu ċertifikat 
ta' prattika tajba ta' manifattura jew ta' 
prattika tajba ta' distribuzzjoni jekk ir-
rizultat tal-ispezzjoni juri li l-persuna hi 
konformi mal-prinċipji u l-linji gwida tal-
prattika tajba tal-manifattura jew prattika 
tajba ta' distribuzzjoni kif ipprovduti mil-
leġiżlazzjoni tal-Komunità.

5. Fi żmien 90 ġurnata mill-ispezzjoni li 
għaliha saret referenza fil-paragrafu 1, lill-
manifattur, lill-importatur jew lid-
distributur bl-ingrossa jingħatalu ċertifikat 
ta' prattika tajba ta' manifattura, ta' prattika 
tajba ta' distribuzzjoni, prattika tajba tal-
kummerċ jew prattika tajba tas-senserija
jekk ir-riżultat tal-ispezzjoni juri li l-
persuna hi konformi mal-prinċipji u l-linji 
gwida tal-prattika tajba tal-manifattura,
prattika tajba ta' distribuzzjoni, prattika 
tajba tal-kummerċ jew prattika tajba tas-
senserija kif ipprovduti mil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni.

Emenda 65

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 – punt c
Direttiva 2001/83/KE 
Artikolu 111 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom idaħħlu ċ-
ċertifikati li jagħtu ta' prattika tajba ta' 
manifattura u ta' prattika tajba ta' 
distribuzzjoni fid-database Komunitarja
mmexxija mill-Aġenzija f'isem il-
Komunità.

6. L-Istati Membri għandhom idaħħlu ċ-
ċertifikati li jagħtu ta' prattika tajba ta' 
manifattura, ta' prattika tajba ta' 
distribuzzjoni, ta' prattika tajba tal-
kummerċ u ta' prattika tajba tas-senserija
fid-database tal-Unjoni mmexxija mill-
Aġenzija f'isem l-Unjoni.
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Emenda 66

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,
prattika ta' distribuzzjoni tajba, ta' prattika 
tajba tal-kummerċ u ta' prattika tajba tas-
senserija kif previst bil-leġislazzjoni tal-
Unjoni, l-informazzjoni għandha tiddaħħal 
fid-database tal-Unjoni msemmija fil-
paragrafu 6 u l-proċessi ta' manifattura u 
ta' distribuzzjoni għandhom jieqfu 
minnufih.

Emenda 67

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippublika linji 
gwida dettaljati li fihom tistipula l-prinċipji 
għall-ispezzjonijiet li għalihom saret 
referenza f'Artikolu 111. 

Il-Kummissjoni għandha tippubblika linji 
gwida dettaljati li fihom tistipula l-prinċipji 
għall-ispezzjonijiet li għalihom saret 
referenza f'Artikolu 111 u partikolarment 
għall-entitajiet tal-Unjoni u/jew 
nazzjonali inkarigati mill-ispezzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li l-ewwel verifika ssir sa tliet snin minn meta l-pajjiż terz 
jiddaħħal fil-lista skont l-Artikolu 111b. Minflok, jeħtieġ li l-verifika ssir qabel ma jiddaħħal 
il-pajjiż f'din il-lista, anki għaliex skont l-Artikolu 51(2) il-persuni kkwalifikati preżenti fil-
kumpaniji Ewropej mhumiex meħtieġa jagħmlu kontrolli meta l-prodotti jkunu ġejjin minn 
pajjiżi li magħhom il-Komunità tkun ikkonkludiet ftehimiet li jiggarantixxu li l-prodotti huma 
tal-istandard meħtieġ.
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Emenda 68

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara talba minn pajjiż terz, il-
Kummissjoni għandha ddaħħal lil dan il-
pajjiż fil-lista permezz ta' Deċiżjoni jekk il-
qafas tar-regoli tiegħu għas-sustanzi attivi 
esportati lejn il-Komunità u l-kontroll u l-
infurzar rispettiv jassiguraw protezzjoni 
għas-saħħa pubblika l-istess bhal dik fil-
Komunità. Għandhom jittieħdu 
inkonsiderazzjoni b'mod partikolari dawn:

1. Wara talba minn pajjiż terz u l-
konklużjoni sodisfaċenti tal-ispezzjoni 
mill-entità responsabbli skont l-
Artikolu 111a, il-Kummissjoni għandha 
ddaħħal lil dan il-pajjiż fil-lista permezz ta' 
Deċiżjoni jekk il-qafas tar-regoli tiegħu 
għas-sustanzi attivi esportati lejn l-Unjoni
u l-kontroll u l-infurzar rispettiv jassiguraw 
protezzjoni għas-saħħa pubblika l-istess 
bhal dik fl-Unjoni. Għandhom jittieħdu 
inkonsiderazzjoni b'mod partikolari dawn:

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-eżenzjoni mir-responsabilità msemmija fl-Artikolu 51(2), il-fatt li l-ewwel verifika 
ssir sa tliet snin minn meta jiddaħħal il-pajjiż terz fil-lista msemmija fl-Artikolu 111b, ikun 
ifisser li dawn il-prodotti jitqiegħdu fis-suq Ewropew u għalhekk jiġu distribwiti lill-pubbliku 
mingħajr l-ebda kontroll.

Emenda 69

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni, skont il-proċedura 
stipulata f'Artikolu 121(2), għandha tadotta 
linji gwida li jiddefenixxu fid-dettall ir-
rekwiżiti stipulati fil-punti (a) sa (d) ta' 
paragrafu (1).

2. Il-Kummissjoni, skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 121(2), għandha 
tadotta linji gwida li jiddefinixxu fid-dettall 
ir-rekwiżiti stipulati fil-punti (a) sa (d) tal-
paragrafu (1), u twettaq permezz ta' 
strumenti xierqa, u possibbilment ukoll 
permezz ta' miżuri straordinarji, il-
verifika u l-monitoraġġ sussegwenti tal-
kwalità tal-prinċipji u tas-sikurezza.
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Ġustifikazzjoni

Jixraq li s-sorveljanza ssir iktar qawwija speċjalment fuq l-importazzjoni tal-prinċipji attivi 
mill-pajjiżi terzi, mingħajr, madankollu ma tintnesa l-eżiġenza li ssir distinzjoni bejn is-
sorveljanza tal-prattiċi tajba ta' manifattura, u fl-aħħar mill-aħħar tal-kwalità tal-prinċipji 
attivi, u l-verifika tal-hekk imsejħa falsità jew falsifikazzjoni, li tirrigwarda d-detenturi 
eventwali ta' privattiva.

Emenda 70

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 111b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni, bil-kooperazzjoni tal-
Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri, għandhom jivverifikaw 
b'mod regolari jekk il-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 1 humiex qegħdin 
jinżammu. L-ewwel verifika għandha 
tinżamm mhux iktar tard minn tliet snin 
wara li l-pajjiż ikun ġie mdaħħal fil-lista 
skont il-paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni, bil-kooperazzjoni tal-
Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri, għandhom jivverifikaw 
b'mod regolari jekk il-kundizzjonijiet 
stipulati fil-paragrafu 1 humiex qegħdin 
jinżammu. L-ewwel verifika għandha ssir 
biex tikkonferma l-konformità mal-kriterji 
msemmija fil-paragrafu 1 u għandha tiġi 
segwita minn verifiki regolari f'intervalli 
ta' mhux anqas minn tliet snin.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-eżenzjoni mir-responsabilità msemmija fl-Artikolu 51(2), il-fatt li l-ewwel verifika 
ssir sa tliet snin minn meta jiddaħħal il-pajjiż terz fil-lista msemmija fl-Artikolu 111b, ikun 
ifisser li dawn il-prodotti jitqiegħdu fis-suq Ewropew u għalhekk jiġu distribwiti lill-pubbliku 
mingħajr l-ebda kontroll.

Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
joħorġu l-akkreditazzjoni li hemm 
referenza għaliha fl-Artikoli 46(f) u 80(b) 

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
joħorġu l-akkreditament li hemm referenza 
għalih fl-Artikoli 46(f) u 80(b) jekk l-
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jekk l-applikant jista' juri li għandu l-
kompetenza li jwettaq verifika ta' 
konformità mal-prattiċi tajba ta' 
manifattura jew, fil-każ tad-distributuri bl-
ingrossa, prattiċi tajba ta' distribuzzjoni.

applikant jista' juri li għandu l-kompetenza 
li jwettaq verifika ta' konformità mal-
prattiċi tajba ta' manifattura jew, fil-każ 
tad-distributuri bl-ingrossa, prattiċi tajba ta' 
distribuzzjoni jew, fil-każ ta' 
kummerċjanti, prattiċi tajba tal-kummerċ 
jew, fil-każ ta' sensara, prattiċi tajba tas-
senserija.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita s-sikurezza tal-prodotti farmaċewtiċi huwa essenzjali li jitqiesu 
dawk kollha li jaħdmu fis-settur u mhux biss id-distributuri bl-ingrossa u jkunu kollha 
suġġetti għal sistema rigoruża ta' akkreditament, kontroll u prattiki tajba. Dan għandu jgħodd 
ukoll għall-kummerċjanti paralleli. 

Emenda 72

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 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.

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, dissważivi u ekwivalenti. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa mhux aktar tard minn [daħħal id-data 
konkreta 6 xhur wara l-pubblikazzjoni] u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien b'kull emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Ġustifikazzjoni

Biex il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali tkun effikaċi, huwa fundamentali 
li l-Istati Membri jadottaw mhux biss sistema effikaċi, proporzjonata u dissważiva ta' liġijiet, 
iżda li jiggarantixxu wkoll uniformità fis-sanzjonijiet fuq livell Ewropew. Fid-dawl tal-periklu 
mifrux kemm għas-saħħa pubblika kif ukoll għar-rabta ta' fiduċja li tgħaqqad il-pazjenti, l-
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ispiżjara u l-produtturi, jeħtieġ li d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva jkunu implimentati fl-
iqsar żmien possibbli.

Emenda 73

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 118c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 118ca

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw mill-qrib mal-
Kunsill tal-Ewropa rigward it-twaqqif ta' 
Konvenzjoni Ewropea dwar il-qerda tal-
falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali u t-
traffikar tal-mediċini ffalsifikati. Il-
Konvenzjoni tkopri l-aspetti tal-liġi 
kriminali u ċivili tal-falsifikazzjoni u tat-
traffikar ta' prodotti mediċinali 
ffalsifikati.

Ġustifikazzjoni

Ġie nnutat li l-falsifikazzjoni tal-prodotti mediċinali saret attività mmexxija min-netwerks 
kriminali internazzjonali u mhuwiex possibbli li din il-kwistjoni ta' saħħa pubblika tkun 
ittrattata biss fi ħdan it-territorju tal-UE. Għalhekk, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
għandhom jappoġġaw l-iffirmar u r-ratifika tal-Konvenzjoni Internazzjonali l-ġdida tal-
Kunsill tal-Ewropa.

Emenda 74

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva 
tal-inqas sa (daħħal id-data konkreta 18-il 

1) L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva 
tal-inqas sa (daħħal id-data konkreta 



AD\809722MT.doc 51/53 PE430.741v02-00

MT

xahar wara l-publikazzjoni). Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet u t-
tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

6 xhur wara l-publikazzjoni). Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet u t-
tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn [daħħal id-data 
konkreta 18 -il xahar wara l-
pubblikazzjoni +ġurnata]. 

Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn [daħħal id-data 
konkreta 6 xhur wara l-pubblikazzjoni 
+ġurnata].

Madakollu, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw:

Madakollu, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw:

(a) Id-dispożizzjonijiet neċessarji biex 
jikkonformaw ruħhom mal-Artikolu 1(4) 
sakemm għandu x'jaqsam mal-Artikoli 
46b(2) u 46b(3) tad-Direttiva 2001/83/EC
kif emendata minn din id-Direttiva minn 
(daħħal id-data konkreta 24 xahar wara l-
pubblikazzjoni);

(a) Id-dispożizzjonijiet neċessarji biex 
jikkonformaw ruħhom mal-Artikolu 1(4) 
sakemm għandu x'jaqsam mal-
Artikoli 46b(2) u 46b(3) tad-Direttiva 
2001/83/KE kif emendata minn din id-
Direttiva minn (daħħal id-data konkreta 
6 xhur wara l-pubblikazzjoni);

(b) Id-dispożizzjonijiet neċessarji għall-
konformità mal-Artikolu 1(8) [daħħal id-
data konkreta 48 xahar wara l-
pubblikazzjoni].

(b) Id-dispożizzjonijiet neċessarji għall-
konformità mal-Artikolu 1(8) [daħħal id-
data konkreta 12-il xahar wara l-
pubblikazzjoni];

(c) id-dispożizzjonijiet neċessarji biex 
jikkonformaw mal-Artikolu 1(9) sakemm 
għandu x'jaqsam mal-Artikolu 54a(5) u l-
Artikoli 54a(2) u 54a(3) sakemm jirreferu 
għall-Artikolu 54a(5) tad-Direttiva 
2001/83/KE kif emendata minn din id-
Direttiva minn [daħħal id-data konkreta 6 
xhur wara l-pubblikazzjoni];
(d) id-dispożizzjonijiet neċessarji biex 
jikkonformaw mal-Artikolu 1(9) għajr 
jekk għandu x'jaqsam mal-Artikolu 
54a(5) u l-Artikoli 54a(2) u 54a(3) 
sakemm jirreferu għall-Artikolu 54a(5) 
tad-Direttiva 2001/83/KE kif emendata 
minn din id-Direttiva minn [daħħal id-
data konkreta 48 xahar wara l-
pubblikazzjoni];

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-
dispożizzjonijiet, dawn għandu jkun fihom 
referenza għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati b'din ir-referenza meta jiġu 

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-
dispożizzjonijiet, dawn għandu jkun fihom 
referenza għal din id-Direttiva jew ikunu 
akkumpanjati b'din ir-referenza meta jiġu 
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ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir 
din ir-referenza.

ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir 
din ir-referenza.

Ġustifikazzjoni
Anki wara li tidħol fis-seħħ id-Direttva, mhuwiex probabbli li xi miżuri konkreti jkunu 
effettivament implimentati għal xi snin. Konsegwentement, għandhom ikomplu l-miżuri 
intermedji sakemm il-miżuri kompleti jistgħu jkunu fis-seħħ. Dawn il-miżuri għandhom 
jeħtieġu, fost affarijiet oħra, li dawk li jkollhom awtorizzazzjoni tal-manifattura (fosthom 
dawk li jippakkjaw mill-ġdid) li jneħħu jew jgħattu karatteristiċi ta' sikurezza evidenti 
applikati fuq bażi volontarja mill-orġinatur, jissostiwixxuhom b'karatteristiċi ta' sikurezza 
evidenti ekwivalenti, u jinżammu strettament responsabbli f'każ ta' prodotti ffalsifikati jidħlu 
fil-katina tal-provvista bħala riżultat ta' azzjonijiethom.

Emenda 75

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sad-data ... [daħħal id-data: 12-il 
xahar wara l-pubblikazzjoni], il-
Kummissjoni, f'kollaborazzjoni mal-
Aġenzija u l-awtoritajiet tal-Istati Membri, 
għandha tfassal studju kwalitattiv u 
kwantitattiv dwar il-bejgħ ta' prodotti 
mediċinali ffalsifikati fl-Ewropa mill-
Internet u għandha tippreżenta, jekk ikun 
xieraq, proposta leġiżlattiva li tħares is-
saħħa pubblika taċ-ċittadini Ewropej.

Ġustifikazzjoni

Il-proliferazzjoni ta' offerti ta' prodotti mediċinali ffalsifikati minn fuq il-internet tikkawża 
tħassib kbir. Biex titħares is-saħħa pubblika u qabel ma jiġu previsti azzjonijiet leġiżlattivi 
eventwali, huwa essenzjali li jkun hemm għad-dispożizzjoni data kwantitattiva u kwalitattiva 
dwar il-kobor tal-fenomenu fl-Ewropa. 
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