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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

B'dawn iż-żewġ proposti (regolament u direttiva) dwar il-farmakoviġilanza, qegħdin tassew 
fil-qofol ta' kwistjonijiet attwali. Il-polemika dwar it-tilqima kontra l-influwenza AH1N1, 
imqiegħda fis-suq wara proċedura mgħaġġla ħafna, tispjega t-telf ta' fiduċja taċ-ċittadini fil-
kapaċità tal-awtoritajiet biex jiggarantixxu l-protezzjoni tagħhom.  Studju reċenti juri li 61% 
tat-tobba Franċiżi mhumiex biħsiebhom jitlaqqmu. Dan il-kuntest ikompli jenfasizza (f'każ li 
dan ikun meħtieġ) in-neċessità li l-Unjoni Ewropea tkun mgħammra b'politika ta' 
farmakoviġilanza effikaċi biex isserraħ moħħ iċ-ċittadini u tipproteġihom.

F'dawn l-aħħar snin, b'xorti ħażina nistgħu nsemmu xi każijiet ta' mediċini li, minkejja li 
tqiegħdu fis-suq wara proċedura klassika, ikkawżaw effetti sekondarji sinifikanti:
- ir-rofecoxib (Vioxx®-Ceox®-Ceeoxx®), antinfjammatorju mhux iktar effikaċi mill-

ibuprofen li kkawża eluf ta' kundizzjonijiet kardjovaskulari fatali, awtorizzat fl-1999 u rtirat 
mis-suq fl-2004.
- il-paroxetine: antidepressiv (Deroxat®, Seroxat®) li żied ir-riskju ta' suwiċidji;
- ir-rimonabant (Acomplia®): mediċina kontra l-obeżità, imqiegħda fis-suq mingħajr 
valutazzjoni xierqa u rtirata mis-suq Ewropew sena u nofs wara l-kummerjċalizzazzjoni 
tagħha.
Diversi kawżi wrew li l-kumpaniji farmaċewtiċi għandhom tendenza li jaħbu kemm jistgħu t-
tagħrif dwar l-effetti mhux mixtieqa tal-mediċini tagħhom li jistgħu jtellfulhom il-bejgħ.
F'kull wieħed minn dawn il-każijiet, stajna nosservaw li d-dewmien fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet u ż-żamma tat-tagħrif dwar l-effetti mhux mixtieqa kienu ta' detriment għall-
pazjenti.

L-effetti fuq il-bniedem ta' tali effetti sekondarji mhumiex aċċettabbli - fir-rigward tal-ispejjeż 
finanzjarji, dawn huma enormi, u hija s-soċjetà li tbatihom billi jikkonċernaw 5% tar-rikoveri 
fl-isptar u 5% tal-kawżi ta' mewt fl-isptar.

Il-proċedura mill-valutazzjoni għat-tqegħid fis-suq, li tgħaddi mis-sorveljanza u t-tagħrif dwar 
il-mediċina

Qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, il-mediċina għandha tiġi valutata.
Din issir fi żmien limitat fuq kampjun ta' pazjenti magħżula. Huwa r-rwol tal-
farmakoviġilanza li sussegwentement tkabbar l-għarfien tagħna dwar l-effetti mhux mixtieqa 
sabiex titnaqqas kemm jista' jkun il-ħsara għall-popolazzjoni.

Ir-Rapporteur tagħkom tibża' li r-Regolament idgħajjef is-sistema tal-farmakoviġilanza 
minklok ma jsaħħaħha, għar-raġunijiet li ġejjin:

1. Il-pjanijiet ta' ġestjoni tar-riskji u studji oħra wara l-awtorizzazzjoni jistgħu jservu ta' 
garanzija biex iħaffu l-valutazzjonijiet ta' qabel l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Dan 
għandu jibqa' jkun eċċezzjoni.

2. L-għan tal-obbligu ta' finanzjament pubbliku jista' jwassal biex is-sistema tal-
farmkoviġilanza ssir sempliċi fornitur ta' servizzi tal-kumpaniji farmaċewtiċi. Bil-maqlub, ir-
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Rapporteur tipproponi li jissaħħew is-sistemi nazzjonali u reġjonali indipendenti ta' 
farmakoviġilanza;

3. It-tisħiħ tal-kontroll min-naħa tal-kumpaniji fuq il-ġbir, l-analiżi u l-interpretazzjoni tad-
dejta jpoġġihom f'sitwazzjoni insostenibbli ta' kunflitti ta' interessi.  Il-kumpaniji għandhom 
ikunu jistgħu jieħdu sehem fl-istudju dwar l-effetti mhux mixtieqa, iżda taħt il-kontroll tal-
awtoritajiet u fl-ebda każ m'għandu jkollhom pożizzjoni ta' monopolju.

4. L-organizzazzjoni tad-dilwizzjoni tad-dejta, maħżuna direttament f'database elettroniku 
enormi, Eudravigilance, bla ebda proċedura li tista' tiggarantixxi l-kwalità tal-kontenut ta' 
Eudravigilance. Ir-Rapporteur tagħkom tipproponi li d-dejta f'Eudravigilance tiddaħħal 
esklussivament mill-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-farmakoviġilanza tal-Istati Membri 
(l-ebda dejta mdaħħla direttament mill-pazjenti u lanqas mill-kumpaniji farmaċewtiċi sabiex 
ikun evitat ir-riskju li jinħoloq wisq "storbju fl-isfond" li jista' jwassal biex id-dejta rilevanti 
ma tkunx tista' tintuża).

5. L-aċċess limitat ħafna tal-pubbliku u tal-esperti indipendenti għad-database Eudravigilance.
It-trasparenza rigward id-dejta ta' farmakoviġilanza hija indispensabbli biex terġa' titqajjem il-
fiduċja taċ-ċittadini fl-awtoritajiet tas-saħħa.

Bosta proposti għadhom dgħajfin wisq u għandhom jissaħħew:

1. Il-formalizzazzjoni ta' Kumitat Konsultattiv Ewropew ta' Ġestjoni tar-Riskji (PRAAC), li 
fir-realtà la għandu aktar awtorità u lanqas awtonomija mill-Grupp ta' Ħidma attwali dwar il-
Farmakoviġilanza attwali ma tagħti l-ebda valur miżjud importanti.
2. In-nuqqas ta' ċarezza fir-rigward tad-dejta ta' farmakoviġilanza jibqa' n-norma: pereżempju, 
l-ebda aċċess għall-PSURs, bl-iskuża tal-kundifenzjalità kummerċjali. Dawn il-PSURs u r-
rapporti ta' valutazzjoni kollha għandhom isiru pubbliċi bla dewmien.

Bħala konklużjoni:
 Tisħiħ tal-kriterji li jippermettu l-għoti ta' MA aktar sikura, li jimplika r-rekwiżit li 

mediċina ġdida ġġib magħha progress terapewtiku reali; l-ebda ġeneralizzazzjoni tal-
"fast track"

 Garanzija tal-kwalità tad-dejta ta' farmakoviġilanza
 Żgurar tal-mezzi ta' farmakoviġilanza pubblika effikaċi
 Tisħiħ tat-trasparenza

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:



AD\813157MT.doc 5/20 PE430.771v02-00

MT

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjon Emenda

(4) Il-ħidmiet ewlenin tal-Aġenzija fil-
qasam tal-farmakoviġilanza stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 għandhom 
jinżammu u jiġu żviluppati aktar, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-immaniġjar tad-
database tal-farmakoviġilanza u n-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta tal-Komunità (min 
hawn ’il quddiem msejjaħ ‘database tal-
Eudraviġilanza’) u l-koordinazzjoni tal-
avviżi tas-sikurezza mill-Istati Membri.

(4) Il-ħidmiet ewlenin tal-Aġenzija fil-
qasam tal-farmakoviġilanza stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 għandhom 
jinżammu u jiġu żviluppati aktar, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-immaniġjar tad-
database tal-farmakoviġilanza u n-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta tal-Komunità (min 
hawn ’il quddiem msejjaħ ‘database tal-
Eudraviġilanza’), il-koordinazzjoni tal-
avviżi tas-sikurezza mill-Istati Membri u l-
għoti ta' informazzjoni rigward 
kwistjonijiet ta' sikurezza lill-pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom id-dritt li jkollhom aktar informazzjoni rigward il-problemi relatati 
mal-farmakoviġilanza u dwar il-bilanċ bejn ir-riskji u l-benefiċċji tal-mediċini tagħhom. L-
Aġenzija għandha rwol importanti biex tkun sors ta’ informazzjoni indipendenti u affidabbli.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fil-
Komunità, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Id-

(5) Sabiex l-awtoritajiet kompetenti 
jitħallew jirċievu u jkollhom aċċess, fl-
istess ħin, tal-informazzjoni tal-
farmakoviġilanza għal prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem awtorizzati fil-
Komunità, u jaqsmuha, id-database tal-
Eudraviġilanza għandha tinżamm u 
tissaħħaħ bħala ċentru uniku li jirċievi t-tali 
informazzjoni. L-Istati Membri għalhekk 
ma għandhom jimponu l-ebda rekwiżit ta’ 
rappurtar addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. L-
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database għandu jkun aċċessibbli 
għalkollox għall-Istati Membri, l-Aġenzija 
u l-Kummissjoni, u aċċessibbli sa limitu 
xieraq għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u l-pubbliku.

Istati Membri għalhekk ma għandhom 
jimponu l-ebda rekwiżit ta’ rappurtar 
addizzjonali fuq id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 
Sabiex tkun żgurata l-kwalità għolja tal-
informazzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw l-iżvilupp tal-kompetenza taċ-
ċentri reġjonali u nazzjonali tal-
farmakoviġilanza. L-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom jiġbru r-
rapporti minn dawk iċ-ċentri u mbagħad 
għandhom jittrasferixxu d-dejta lid-
database Eudravigilance. Id-database 
għandu jkun aċċessibbli għalkollox għall-
Istati Membri, l-Aġenzija u l-Kummissjoni, 
u aċċessibbli sa limitu xieraq għad-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq u l-pubbliku.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tiżgura d-disponnibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell Komunitarju, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza. Il-kumitat għandu jkun 
magħmul minn esperti xjentifiċi 
indipendenti b’kompetenza fis-sikurezza 
tal-mediċini inklużi l-lokalizzazzjoni, l-
evalwazzjoni, il-minimizzazzjoni u l-
komunikazzjoni tar-riskju, u d-disinn tal-
istudji ta’ wara l-awtorizzazzjoni u l-
ivverifikar tal-farmakoviġilanza.

(7) Sabiex tiżgura d-disponnibilità tal-
għarfien espert u r-riżorsi meħtieġa għall-
valutazzjonijiet tal-farmakoviġilanza fil-
livell Komunitarju, huwa xieraq li jinħoloq 
kumitat xjentifiku ġdid fi ħdan l-Aġenzija, 
il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-
Farmakoviġilanza. Il-kumitat għandu jkun 
magħmul minn esperti xjentifiċi 
indipendenti b’kompetenza fis-sikurezza 
tal-mediċini inklużi l-lokalizzazzjoni, l-
evalwazzjoni, il-minimizzazzjoni u l-
komunikazzjoni tar-riskju, u d-disinn tal-
istudji ta’ wara l-awtorizzazzjoni u l-
ivverifikar tal-farmakoviġilanza. L-esperti 
xjentifiċi fil-kumitat għandhom ikunu 
indipendenti kemm fir-rigward tad-
detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq kif ukoll fir-rigward tal-
Aġenzija nnifsha, b'mod partikulari meta 
jkunu qed isiru studji dwar is-sikurezza 
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fuq il-mediċini.

Ġustifikazzjoni

Tajjeb li jkun żgurat li l-esperti jkunu indipendenti għalkollox, billi l-persuni li jagħtu l-
awtorizzazzjoni ma tantx ikollhom ir-rieda li jirtiraw il-mediċini mis-suq ladarba jkunu 
approvawhom.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjon Emenda

(11) Sabiex tiġi mħarsa s-saħħa pubblika, l-
Aġenzija għandha tiffinanzja b'mod 
adegwat l-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza. Għandha ssir 
dispożizzjoni biex tippermetti finanzjar 
adegwat għall-attivitajiet tal-
farmakoviġilanza permezz tal-ġbir ta’ 
ħlasijiet imposti lid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. L-
immaniġġjar ta’ dawk il-fondi miġbura 
għandhom ikunu taħt il-kontroll 
permanenti tal-Bord ta’ Tmexxija sabiex 
tkun żgurata l-indipendenza tal-Aġenzija.

(11) Sabiex tiġi mħarsa s-saħħa pubblika, l-
Aġenzija għandha tiffinanzja b'mod 
adegwat l-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjon Emenda

(15) Meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 
mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat b'mod intensiv fis-suq. Il-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 

(15) Għal tliet snin wara t-tqegħid fis-suq 
ta' prodott mediċinali li jkun għadu kif ġie 
awtorizzat jew meta prodott mediċinali jiġi 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju tas-sikurezza ta’ wara l-
awtorizzazzjoni jew suġġett għall-
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tal-użu sikur u effettiv tal-prodott 
mediċinali, il-prodott mediċinali għandu 
jiġi ssorveljat b'mod intensiv fis-suq. Il-
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kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija.

pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġu biex jirrapportaw 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija.

Ġustifikazzjoni

Twissijiet ġodda għall-prodotti kollha li jkunu għadhom kif ġew awtorizzati kif ukoll mediċini 
mmonitorjati b'mod intensiv jgħinu kemm lill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa kif 
ukoll lill-pazjenti biex jidentifikaw mediċini li jkunu għadhom kif ġew awtorizzati fis-suq għal 
perjodu ta' anqas minn tliet snin, u jżidu wkoll is-sensibilizzazzjoni dwar il-ħtieġa li tkun 
irrappurtata kull reazzjoni mhux mixtieqa li tista' sseħħ.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjon Emenda

(20a) Dan ir-Regolament għandu japplika 
bla ħsara għad-Direttiva 95/46/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 
ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data1 u r-Regolament (KE) Nru 
45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-
protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-
ipproċessar ta’ data personali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u 
dwar il-movement liberu ta’ dak id-data2. 
Sabiex jiġu osservati, evalwati, mifhuma u 
evitati reazzjonijiet ħżiena, u biex jiġu 
identifikati u tittieħed azzjoni biex 
jitnaqqsu r-riskji u jiżdiedu l-benefiċċji 
mill-prodotti mediċinali bl-għan li tiġi 
protetta s-saħħa pubblika, għandu jkun 
possibbli li tiġi pproċessata d-dejta 
personali fis-sistema tal-Eudraviġilanza 
filwaqt li jkun hemm konformità mal-
leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta 
tal-UE. 
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1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tkopri informazzjoni personali ta’ sensittività kbira li għandha tkun protetta 
għalkollox. Ara wkoll l-opinjoni tas-Superviżur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta ta’ 
April 2009.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 1
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 5 - paragrafu 2 - l-aħħar sentenza

Test propost mill-Kummissjon Emenda

“Sabiex jitwettqu l-ħidmiet ta’ 
farmakoviġilanza tiegħu, se jkun megħjun 
mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa).”

“Sabiex jitwettqu l-ħidmiet ta’ 
farmakoviġilanza tiegħu, se jkun megħjun 
mill-Kumitat Konsultattiv tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa).”

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa bidla orizzontali fil-proposta kollha. Il-proposta tistabbilixxi Kumitat għall-
Valutazzjoni tar-Riskju tal-Farmakoviġilanza u tinkarigah b’attivitajiet importanti tal-
farmakoviġilanza iżda bi rwol żgħir ta’ valutazzjoni u bl-ebda awtorità. Ir-rwol tal-kumitat 
għandu jissaħħaħ u dan għandu jiġi rifless fit-titolu tiegħu.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 10 a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjon Emenda

3. Fuq il-bażi tal-ispjegazzjonijiet mressqa 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, il-Kummissjoni għandha 
tirtira jew tikkonferma r-rekwiżit. Meta l-
Kummissjoni tikkonferma r-rekwiżit, l-

3. Fuq il-bażi tal-ispjegazzjonijiet mressqa 
mid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, il-Kummissjoni għandha 
tirtira jew tikkonferma r-rekwiżit. Meta l-
Kummissjoni tikkonferma r-rekwiżit, l-
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awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tkun varjata biex tinkludi r-
rekwiżit bħala kundizzjoni tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u s-
sistema tal-immaniġġjar tar-riskju għandha 
tiġi aġġornata skont dan.

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tkun varjata biex tinkludi r-
rekwiżit bħala kundizzjoni tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u s-
sistema tal-immaniġġjar tar-riskju għandha 
tiġi aġġornata skont dan. Irrispettivament 
mill-fatt jekk ir-rekwiżit hux konfermat 
jew irtirat, il-Kummissjoni għandha 
tiġġustifka d-deċiżjonijiet tagħha fid-
dettall, u d-deċiżjoni għandha tiġi 
rreġistrata kif xieraq.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 – spunt (c)
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 14 – paragrafu 8 

Test propost mill-Kummissjon Emenda

8. F'ċirkostanzi eċċezzjonali u wara 
konsultazzjonijiet mal-applikant, l-
awtorizzazzjoni tista' tingħata suġġetta 
għall-ħtieġa li l-applikant iħares ċerti 
kundizzjonijiet, b'mod partikolari li 
jikkonċernaw is-sikurezza tal-prodott 
mediċinali, in-notifikazzjoni lill-
awtoritajiet kompetenti ta' kulma jirrelata 
mal-użu tiegħu, u l-azzjoni li għandha 
tittieħed. Din l-awtorizzazzjoni tista’ 
tingħata biss jekk l-applikant jkun jista’ 
juri li mhuwiex kapaċi jipprovdi dejta 
komprensiva dwar l-effikaċja u s-
sikurezza tal-prodott mediċinali skont il-
kundizzjonijiet normali ta’ użu, għal 
għanijiet oġġettivi u verifikabbli u għandha 
tkun ibbażati fuq waħda mir-raġunijiet 
stipulati fl-Anness I għad-
Direttiva 2001/83/KE. Il-kontinwazzjoni 
tal-awtorizzazzjoni għandha tkun marbuta 
mal-valutazzjoni annwali mill-ġdid ta' 
dawn il-kundizzjonijiet.”

8. F'ċirkostanzi eċċezzjonali u wara 
konsultazzjonijiet mal-applikant, l-
awtorizzazzjoni tista' tingħata suġġetta 
għall-ħtieġa li l-applikant jintroduċi 
proċeduri speċifiċi, b'mod partikolari li 
jikkonċernaw is-sikurezza tal-prodott 
mediċinali, in-notifikazzjoni lill-
awtoritajiet kompetenti ta' kulma jirrelata 
mal-użu tiegħu, u l-azzjoni li għandha 
tittieħed. Din l-awtorizzazzjoni tista' 
tingħata biss għal għanijiet oġġettivi u 
verifikabbli u għandha tkun ibbażata fuq 
waħda mir-raġunijiet stipulati fl-Anness I 
għad-Direttiva 2001/83/KE. Il-
kontinwazzjoni tal-awtorizzazzjoni 
għandha tkun marbuta mal-valutazzjoni 
annwali mill-ġdid ta' dawn il-
kundizzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-leġiżlazzjoni eżistenti jiżgura kriterji aktar stretti u protezzjoni tal-konsumatur 
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aħjar kontra r-riskju ta’ awtorizzazzjoni prematura ta’ tqegħid fis-suq.

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Emendi għar-Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjon Emenda

L-Aġenzija għandha żżomm il-lista 
aġġornata. 

L-Aġenzija għandha żżomm il-lista 
aġġornata. Il-prodotti mediċinali inklużi 
fil-lista jridu jkunu identifikati b'mod ċar 
bħala tali fuq il-pakkett sabiex il-pazjenti 
u l-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa jingħataw sors ta' informazzjoni 
separata mil-lista.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjon Emenda

1. L-Aġenzija, f'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi database u netwerk ta' 
proċessar ta' dejta (minn hawn ’il quddiem 
‘id-database tal-Eudraviġilanza’) biex 
tinġabar informazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza ta’ prodotti mediċinali 
awtorizzati fil-Komunità u li jippermettu 
aċċess lill-awtoritajiet kompetenti għall-
informazzjoni fl-istess ħin u biex 
jaqsmuha.

1. L-Aġenzija, f'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi database u netwerk ta' 
proċessar ta' dejta (minn hawn ’il quddiem 
‘id-database tal-Eudraviġilanza’) biex 
tinġabar informazzjoni dwar il-
farmakoviġilanza ta’ prodotti mediċinali 
awtorizzati fil-Komunità u li jippermettu 
aċċess lill-awtoritajiet kompetenti għall-
informazzjoni fl-istess ħin u biex 
jaqsmuha. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġjaw l-iżvilupp tal-kompetenza taċ-
ċentri reġjonali u nazzjonali tal-
farmakoviġilanza. L-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom jiġbru r-
rapporti minn dawk iċ-ċentri u mbagħad 
għandhom jittrasferixxu d-dejta lid-
database Eudravigilance.
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Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjon Emenda

L-Aġenzija għandha taħdem flimkien 
mal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa, lill-
pazjenti u lill-konsumaturi biex 
tiddefinixxi “il-livell xieraq tal-aċċess”.

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjon Emenda

L-Aġenzija, f’kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa forom 
standard strutturati fuq l-Internet għar-
rappurtar ta’ reazzjonijiet ħżiena suspettati 
mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti.

L-Aġenzija, f'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri u mal-partijiet interessati 
rilevanti, għandha tiżviluppa kontenut, 
formats u proċeduri standard għar-
rappurtar ta' reazzjonijiet ħżiena suspettati 
mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti u għar-rintraċċabilità ta' prodotti 
mediċinali bijoloġiċi preskritti, mogħtija 
mill-ispiżjara, jew mibjugħa fit-territorju 
tal-UE.
Il-formoli għall-pazjenti għandhom 
jitfasslu skont kriterji tekniċi li jkunu 
konformi mal-prinċipji ta' struttura ċara 
u ta' lingwaġġ simplifikat aċċessibbli 
għall-pubbliku ġenerali; għandhom ikunu 
jistgħu jinkisbu mill-Internet u mill-
ispiżeriji.
Il-formoli għandhom jinkludu l-
informazzjoni meħtieġa sabiex ir-rapporti 
lill-awtoritajiet ikunu jistgħu jsiru mill-
ispiżeriji jew direttament mill-pazjenti, bil-
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posta, bil-fax, jew b'mod elettroniku.

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni eżatta tal-prodott assoċjat ma’ avveniment ħażin suspett hija fundamentali 
għal sistema ta’ farmakoviġilanza b’saħħitha. L-emenda proposta teħtieġ li l-Aġenzija 
tiżviluppa kontenut, format u proċeduri standard faċli għall-użu tal-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa u l-pazjenti fir-rappurtar ta’ avvenimenti ħżiena.

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 25 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjon Emenda

Sabiex tkun żgurata r-rintraċċabilità tal-
prodotti mediċinali bijoloġiċi preskritti, 
mogħtija mill-ispiżjara jew mibjugħa fit-
territorju tal-UE, il-formoli u l-proċeduri 
standard għandhom jinkludu l-isem tad-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq, l-Isem Internazzjonali Mhux 
Proprjetarju (INN), l-isem tal-prodott 
mediċinali kif definit fil-punt 20 tal-
Artikolu 1 tad-Direttiva 2001/83/KE u n-
numru tal-lott.

Ġustifikazzjoni

Billi l-mediċini bijoteknoloġiċi jvarjaw mill-mediċini konvenzjonali għaliex huma 'prodotti 
ħajjin' huwa xieraq li jsiru regoli separati dwar x'tip ta' informazzjoni l-professjonisti tal-
kura tas-saħħa għandhom jirrappurtaw f'każ ta' effetti mhux mixtieqa sabiex tkun żgurata r-
rintraċċabilità tal-mediċina u sabiex tkun tista' tiġi stabbilita l-kawża tal-effett mhux mixtieq.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 26 — punt 2
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Test propost mill-Kummissjon Emenda

(2) sinteżi ta’ kull laqgħa tal-kumitati 
msemmija fil-punti (a) u (aa) tal-
Artikolu 56(1) ta’ dan ir-Regolament u l-
grupp ta’ koordinazzjoni fir-rigward ta’ 
attivitjaiet ta’ farmakoviġilanza;

(2) aġendi tal-laqgħat u rekords tal-
laqgħat, akkumpanjati bid-deċiżjonijiet 
meħuda, id-dettalji tal-votazzjonijiet u 
spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet, inklużi 
l-opinjonijiet ta’ minoranza tal-kumitati 
msemmija fil-punti (a) u (aa) tal-
Artikolu 56(1) ta’ dan ir-Regolament u l-
grupp ta’ koordinazzjoni fir-rigward ta’ 
attivitajiet ta’ farmakoviġilanza;

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 126b tad-Direttiva 2004/27/KE "l-Istati membri għandhom jassiguraw li l-
awtorità kompetenti tagħmel pubblikament aċċessibbli r-regoli tagħha ta' proċedura u dawk 
tal-kumitati tagħha, aġendi għal-laqgħat tagħha u r-rekords tal-laqgħat tagħha, 
akkumpanjati bid-deċiżjonijiet meħuda, dettalji tal-voti u spjegazzjonijiet tal-voti, inklużi 
opinjonijiet ta' minoranza." Dan diġà jsir ukoll mill-Food and Drug Administration tal-Istati 
Uniti iżda mhux implimentat fl-Ewropa.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 11 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjon Emenda

3. Il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza għandu jivvaluta r-
rapporti perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza.

3. Il-Kumitat tal-Farmakoviġilanza għandu 
jivvaluta b’mod xjentifiku l-bilanċ bejn ir-
riskji u l-benefiċċji tal-prodott mediċinali 
fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli 
kollha, inklużi rapporti perjodiċi ta’ 
aġġornament u d-dejta mdaħħla fid-
database tal-Eudraviġilanza.

Għandu jħejji rapport ta’ valutazzjoni fi 
żmien 90 jum mill-wasla tar-rapport 
perjodiku ta' aġġornament dwar is-
sikurezza u jibgħatu lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Għandu jħejji rapport xjentifiku fuq il-bażi 
tal-bilanċ bejn ir-riskji u l-benefiċċji tal-
prodott mediċinali fi żmien 90 jum mill-
wasla tar-rapport perjodiku ta’ 
aġġornament dwar is-sikurezza u jibagħtu 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u lill-grupp ta’ 
koordinazzjoni. 

Fi żmien 30 jum minn meta d-detentur tal- Fi żmien 30 jum minn meta d-detentur tal-
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awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis suq 
jirċievi r-rapport ta’ valutazzjoni, jista’ 
jressaq il-kummenti tiegħu lill-Aġenzija.

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis suq 
jirċievi r-rapport ta’ valutazzjoni, jista’ 
jressaq il-kummenti tiegħu lill-Kumitat ta' 
Farmakoviġilanza

Fil-laqgħa tagħha li jmiss wara tmiem il-
perjodu għal kummenti mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, il-
Kumitat Konsultattiv dwar il-Valutazzjoni 
tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza għandu 
jadotta r-rapport tal-valutazzjoni bil-bidliet 
jew mingħajrhom, filwaqt li jqis 
kwalunkwe kumment imressaq mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq.

Fil-laqgħa tagħha li jmiss wara tmiem il-
perjodu għal kummenti mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, il-
Kumitat Konsultattiv tal-Farmakoviġilanza 
għandu jadotta r-rapport tal-valutazzjoni 
bil-bidliet jew mingħajrhom, filwaqt li jqis 
kwalunkwe kumment imressaq. 

Dan ir-rapport ta' valutazzjoni għandu 
jsir pubbliku mill-aktar fis possibbli mill-
intermedjarju tal-portal web Ewropew 
relatat mas-sigurtà tal-mediċini mill-
[indikazzjoni tad-data preċiża, jiġifieri 18-
il xahar wara d-data msemmija fl-
Artikolu 3].

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-valutazzjoni xjentifika mfassal mir-rapporteur għandu jkun ibbażat fuq id-dejta 
pprovduta mill-kumpaniji (il-PSURs u d-dejta miksuba mill-provi kliniċi u l-istduji mwettqa 
wara li tingħata l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq) u anki d-dejta pprovduta mis-sistemi 
ta’ farmakoviġilanza fid-diversi Stati Membri (inklużi n-notifiki mill-professjonisti tas-saħħa 
u l-pazjenti).

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 11 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 28 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjon Emenda

4. Fi żmien 30 jum minn meta jirċievi r-
rapport mill-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza, il-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem għandu jikkunsidra r-rapport u 
jadotta opinjoni dwar iż-żamma, il-

4. Fi żmien 30 jum mill-adozzjoni tar-
rapport, il-Kumitat tal-Farmakoviġilanza, 
għandu jadotta opinjoni dwar iż-żamma, il-
varjazzjoni, is-suspensjoni jew ir-revoka 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
ikkonċernata.
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varjazzjoni, is-suspensjoni jew ir-revoka 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
ikkonċernata.

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 11 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjon Emenda

6. L-opinjonijiet u d-deċiżjonijiet 
msemmija fil-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan l-
Artikolu għandhom jiġu ppubblikati 
permezz tal-web-portal Ewropew dwar is-
sikurezza tal-mediċini msemmi fl-
Artikolu 26.

6. Ir-rapporti ta' evalwazzjoni, l-
opinjonijiet u d-deċiżjonijiet msemmija fil-
paragrafi 3 sa 5 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom jiġu ppubblikati permezz tal-
web-portal Ewropew dwar is-sikurezza tal-
mediċini msemmi fl-Artikolu 26.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 — punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 28d

Test propost mill-Kummissjon Emenda

B’talba tal-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tipparteċipa f’kollaborazzjoni 
mal-Istati Membri f’armonizzazzjoni u 
standardizzazzjoni internazzjonali tal-
miżuri tekniċi fil-farmakoviġilanza. 

B'talba tal-Kummissjoni, l-Aġenzija 
għandha tipparteċipa f'kollaborazzjoni mal-
Istati Membri u l-partijiet kollha 
interessati fil-ħidma ta' armonizzazzjoni u 
standardizzazzjoni internazzjonali tal-
miżuri tekniċi fil-farmakoviġilanza. Dan 
ix-xogħol għandu jiġi bbażat fuq il-ħtieġa 
tal-pazjent u għandu jitwettaq minn 
perspettiva xjentifika.

Ġustifikazzjoni

 Emenda biex tiġi żgurata l-konsistenza mal-proposti għal tibdiliet fl-Artikolu 108 tad-
Direttiva 2001/83/KE.
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Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 - subpunt a 
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 56 – paragrafu 1 – punt aa

Test propost mill-Kummissjon Emenda

(aa) il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza, li għandu jkun 
responsabbli biex jipprovdi pariri lill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu mill-Bniedem u l-grupp ta’ 
koordinazzjoni fuq kwalunkwe mistoqsija 
li għandha x’taqsam mal-
farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali 
għall-użu tal-bniedem;”

(aa) il-Kumitat tal-Farmakoviġilanza, li 
għandu jkun responsabbli mill-valutazzjoni 
farmakoloġika, wara li tingħata l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għal 
prodotti mediċinali mqiegħda fis-suq 
skont il-proċedura ċentralizzata;

Ġustifikazzjoni

Dan il-Kumitat għandu jkollu l-istess setgħa biex jagħmel rakkomandazzjonijiet bħall-kumitat 
Ewropew responsabbli għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem). Wara analiżi u diskussjonijiet tal-valutazzjonijiet 
mwettqa mill-Istati Membri taħt is-superviżjoni tiegħu (sistemi ta' rapporteurs u 
korapporteurs), dan il-kumitat għandu jkun jista' jipproponi direttament lill-Kummissjoni 
Ewropea deċiżjoni ta' revoka jew ta' varjazzjoni tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, 
mingħajr ma joqgħod għall-kontroll tal-Kumitati ta' Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq 
(CHMP jew grupp ta' koordinazzjoni CMDh). 

Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 61a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjon Emenda

1. Il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza se jkun magħmul minn 
dawn il-membri li ġejjin:

1. Il-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Valutazzjoni tar-Riskji tal-
Farmakoviġilanza se jkun magħmul minn 
dawn il-membri li ġejjin:

(a) għaxar membri u għaxar supplenti
maħtura mill-Bord ta’ Tmexxija, fuq il-
bażi tal-proposti mill-awtoritajiet 

(a) membru wieħed u supplent wieħed 
għal kull Stat Membru, maħtura mill-
awtorità nazzjonali kompetenti 
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kompetenti nazzjonali; b'konsultazzjoni mal-Bord ta' Tmexxija;
(b) ħames membri u ħamsa supplenti 
maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
sejħa pubblika għal espressjonijiet ta' 
interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew.

(b) żewġ membri addizzjonali u żewġ
supplenti, li wieħed ikun rappreżentant 
tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa u 
ieħor ikun rappreżentant tal-pazjenti,
maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta' 
sejħa pubblika għal espressjonijiet ta' 
interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew.
Stat Membru jista' jitlob lil Stat Membru 
ieħor jeħodlu postu fil-kumitat.

Is-supplenti għandhom jirrappreżentaw lill-
membri u jivvutaw f'isimhom meta dawn 
ikunu assenti.

Is-supplenti għandhom jirrappreżentaw lill-
membri u jivvutaw f'isimhom meta dawn 
ikunu assenti.

Il-Kummissjoni tista’ tadatta l-għadd ta’ 
membri u supplenti fid-dawl tal-ħtiġijiet 
tekniċi u xjentifiċi. Dawk il-miżuri, 
imfassla biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura 
msemmija fl-Artikolu 87(2a).

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 - punt b
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 62 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjon Emenda

L-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-
Aġenzija lista' ta' esperti nazzjonali 
b'esperjenza ppruvata fl-evalwazzjoni ta' 
prodotti mediċinali li għandhom jkunu 
disponibbli biex iservu fi gruppi tax-xogħol 
jew gruppi konsultattivi ta' esperti xjentifiċi 
fi kwalunkwe wieħed mill-kumitati 
msemmija fl-Artikolu 56(1), flimkien ma' 
indikazzjoni tal-kwalifiki u l-oqsma 
speċifiċi ta' kompetenza tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jittrażmettu lill-
Aġenzija lista' ta' esperti nazzjonali 
b'esperjenza ppruvata fl-evalwazzjoni ta' 
prodotti mediċinali li għandhom jkunu 
disponibbli biex iservu fi gruppi tax-xogħol 
jew gruppi konsultattivi ta' esperti xjentifiċi 
fi kwalunkwe wieħed mill-kumitati 
msemmija fl-Artikolu 56(1), flimkien ma' 
indikazzjoni tal-kwalifiki u l-oqsma 
speċifiċi ta' kompetenza tagħhom, kif ukoll 
tal-livell ta' indipendenza minn ditti 
farmakoloġiċi.
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Ġustifikazzjoni

Diversi eżempji ta’ deċiżjonijiet li nbidlu wara t-twaqqif ta’ gruppi ġodda ta’ esperti 
jissuġġerixxu l-użu ta’ approċċ b’kawtela fir-rigward tal-eżistenza tal-interessi li torbot dawn 
l-esperti u l-kumpaniji farmaċewtiċi.  Id-dikjarazzjonijiet ta’ dawn ir-rabtiet mhumiex 
biżżejjed biex l-esperti jinħelsu mill-pressjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 - punt b
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 67 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjon Emenda

4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta’ komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta’ 
Tmexxija sabiex jiggarantixxi l-
indipendenza tal-Aġenzija. Dan ma 
għandux jipprekludi l-ġbir tal-ħlasijiet li 
għandhom iħallsu d-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għat-
twettiq ta’ dawn l-attivitajiet mill-
Aġenzija.

4. L-attivitajiet marbuta mal-
farmakoviġilanza, għall-operazzjoni tan-
netwerks ta’ komunikazzjonijiet u tas-
sorveljanza tas-suq għandhom ikunu taħt 
il-kontroll permanenti tal-Bord ta’ 
Tmexxija sabiex jiggarantixxi l-
indipendenza tal-Aġenzija. Huma 
għandhom jingħataw il-finanzjament 
pubbliku adegwat skont il-ħidma 
kkonferita.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-attivitajiet ta’ farmakoviġilanza jibqgħu finanzjati mill-finazjamenti 
pubbliċi biex jiġu evitati l-konflitti ta’ interess. It-test tal-paragrafu 4 l-qadim għandu 
jinżamm.
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