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Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda, fir-
rigward tal-informazzjoni għall-pubbliku ġenerali dwar prodotti mediċinali 
għall-użu tal-bniedem suġġetti għar-riċetta medika, ir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-
sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Proposta għal regolament – att li jemenda
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))
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Emenda 4
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fl-20 ta’ Diċembru 2007 il-
Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni 
dwar "Rapport dwar il-prattiki kurrenti fir-
rigward tal-provvista ta' informazzjoni lill-
pazjenti dwar il-prodotti mediċinali". Ir-
rapport jikkonkludi li Stati Membri 
adottaw regoli u prattiki diverġenti fir-
rigward tal-għoti tal-informazzjoni, u 
b'hekk wasslu f'sitwazzjoni fejn il-pazjenti 
u l-pubbliku inġenerali għandhom aċċess 
ugwali għall-informazzjoni dwar il-prodotti 
mediċinali. L-esperjenza li nkisbet mill-
applikazzjoni tal-qafas legali attwali wriet 
ukoll id-differenzi fl-interpretazzjoni tar-
regoli Komunitarji dwar ir-riklamar, u bejn 
id-dispożizzjonjiet nazzjonali dwar l-
informazzjoni.

(1) Fl-20 ta’ Diċembru 2007 il-
Kummissjoni ppreżentat Komunikazzjoni 
dwar "Rapport dwar il-prattiki kurrenti fir-
rigward tal-provvista ta' informazzjoni lill-
pazjenti dwar il-prodotti mediċinali". Ir-
rapport jikkonkludi li Stati Membri 
adottaw regoli u prattiki diverġenti fir-
rigward tal-għoti tal-informazzjoni, u 
b'hekk wasslu f'sitwazzjoni fejn il-pazjenti 
u l-pubbliku inġenerali għandhom aċċess 
ugwali għall-informazzjoni dwar il-prodotti 
mediċinali. L-esperjenza li nkisbet mill-
applikazzjoni tal-qafas legali attwali wriet 
ukoll id-differenzi fl-interpretazzjoni tar-
regoli Komunitarji dwar ir-riklamar, u bejn 
id-dispożizzjonjiet nazzjonali dwar l-
informazzjoni, u wriet il-ħtieġa urġenti li 
tiġi ppreċiżata d-distinzjoni bejn ir-
riklamar u l-informazzjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ distinzjoni ċara bejn l-informazzjoni u r-riklamar joħloq distorsjonijiet fl-
aċċess għall-informazzjoni fi ħdan l-UE, u l-pubbliku jispiċċa espost għal interpretazzjonijiet 
differenti, u xi ftit jew wisq restrittivi, applikati mill-Istati Membri, fir-rigward ta’ dak li jista’ 
jitqies, jew ma jitqiesx, riklamar.

Emenda 5
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament - att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipola li (4) Id-Direttiva 2001/83/KE tistipola li 
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għal ċerti tipi ta’ informazzjoni huma 
suġġetti għall-kontroll mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri 
qabel ma jinxterdu. Dan jikkonċerna l-
informazzjoni dwar l-istudji xjentifiċi 
mhux b’intervent, jew il-miżuri li 
jakkumpanjaw trattamenti għall-
prevenzjoni u trattamenti mediċi, jew 
informazzjoni li tippreżenta l-prodott 
mediċinali fil-qagħda tal-kundizzjoni li trid 
tiġi pprevenuta jew trattata. Fil-każ ta’ 
prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem 
awtorizzati skont it-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, għandha 
ssir dispożizzjoni wkoll għal ċerti tipi ta’ 
informazzjoni suġġetti għal stħarriġ minn 
qabel tal-informazzjon nin-naħa tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn 
hawn ’il quddiem imsejħa 'l-Aġenzija').

għal ċerti tipi ta’ informazzjoni huma 
suġġetti għall-kontroll mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri 
qabel ma jinxterdu. Dan jikkonċerna l-
informazzjoni dwar l-istudji xjentifiċi 
bbażati fuq l-osservazzjoni sperimentali, 
jew il-miżuri li jakkumpanjaw trattamenti 
għall-prevenzjoni u trattamenti mediċi, jew 
informazzjoni li tippreżenta l-prodott 
mediċinali fil-qagħda tal-kundizzjoni li trid 
tiġi pprevenuta jew trattata. Fil-każ ta’ 
prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem 
awtorizzati skont it-Titolu II tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, għandha 
ssir dispożizzjoni wkoll għal ċerti tipi ta’ 
informazzjoni suġġetti għal stħarriġ minn 
qabel tal-informazzjon nin-naħa tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn 
hawn ’il quddiem imsejħa 'l-Aġenzija'), u 
sabiex l-Aġenzija timmoniterja l-miżuri li 
jridu jittieħdu mill-manifattur wara li 
jkun sar rapport dwar reazzjonijiet 
negattivi, u tassigura l-aġġornament 
konsegwenti u immedjat tad-
dokumentazzjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Irid jitqies li, wara li jitfasslu r-rapporti ta’ riskju mitluba skont l-Artikoli 24 u 26 tar-
Regolament, l-iżvilupp ulterjuri tal-proċess irid jiġi segwit mill-qrib, l-aktar billi jiġi inkluż ir-
riżultat tal-valutazzjoni xjentifika tal-osservazzjoni tal-użu tal-prodotti mediċinali.

Emenda 6
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 20b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’deroga tal-Artikolu 100g(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE l-informazzjoni dwar 

1. B’deroga tal-Artikolu 100g(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE l-informazzjoni dwar 
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il-prodott mediċinali msemmi fl-
Artikolu 100b(d) ta’ dik id-Direttiva 
għandha tkun suġġetta għal verifika mill-
Aġenzija qabel il-pubblikazzjoni tagħha.

il-prodott mediċinali msemmi fl-
Artikolu 100b(d) ta’ dik id-Direttiva 
għandha tkun suġġetta għal verifika mill-
Aġenzija qabel il-pubblikazzjoni tagħha, 
ħlief meta din l-informazzjoni tingħata 
fuq is-sit tal-internet fejn ir-responsabilità 
tal-kontroll tal-kontenut imxerred hija tal-
Istat Membru, skont l-Artikolu 100h tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

B’koerenza mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 100 h tad-Direttiva 2001/83/KE.

Emenda 7
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 20b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija għandha mnejn toġġezzjona 
għall-informazzjoni mressqa jew partijiet 
minnha fuq raġunijiet li għandhom 
x’jaqsmu man-nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa tad-
Direttiva 2001/83/KE fi żmien 60 jum
wara li tasal in-notifika. Jekk l-Aġenzija 
ma toġġezzjonax fi żmien 60 jum, l-
informazzjoni sejra titqies bħala aċċettata u 
tista’ tiġi ppubblikata.

3. L-Aġenzija tista’ toġġezzjona għall-
informazzjoni mressqa jew partijiet minnha 
fuq raġunijiet li għandhom x’jaqsmu man-
nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu VIIIa tad-
Direttiva 2001/83/KE fi żmien 120 jum
wara li tasal in-notifika, filwaqt li tagħti 
raġuni għad-deċiżjoni tagħha. Jekk l-
Aġenzija ma toġġezzjonax fi żmien 
60 jum, l-informazzjoni titqies bħala 
aċċettata u tista’ tiġi ppubblikata.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini tagħti r-raġuni għad-deċiżjoni tagħha jagħmel 
il-proċess tal-ġbir ta’ informazzjoni aktar trasparenti u effiċjenti. L-estensjoni - minn 60 jum
għal 120 jum - tal-limitu taż-żmien sa meta l-informazzjoni tiġi aċċettata taċitament tagħti 
lill-Aġenzija kundizzjonijiet aħjar biex tagħti raġunijiet ċari għad-deċiżjoni tagħha.
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Emenda 8
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 57, paragrafu 1, il-punt 
(l) jinbidel b’dan li ġej:
l) toħloq "database" dwar prodotti 
mediċinali, li għandu jkun aċċessibbli 
għall-pubbliku ġenerali, bil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-UE, u tiżgura li jkun 
aġġornat, u amministrat 
indipendentement mill-interessi 
kummerċjali tal-kumpanniji 
farmċewtiċi; id-"database" għandu 
jiffacilita t-tfittxija għall-informazzjoni 
diġà awtorizzata għall-fuljetti għall-
pakketti;   għandu jinkludi taqsima 
dwar prodotti mediċinali awtorizzati 
għall-kura tat-tfal;  l-informazzjoni 
pprovduta għall-pubbliku għandha tkun 
fi kliem xieraq u li jista' jinftiehem, 
maħsub għall-pubbliku mhux espert;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tar-rwol tal-Aġenzija fir-rigward tal-informazzjoni lill-pubbliku dwar prodotti 
mediċinali li għalihom tinħtieġ riċetta tat-tabib hija kruċjali sabiex jiġi żgurat li ċ-ċittadini 
kollha jkollhom l-istess aċċess għal informazzjoni ta’ kwalità għolja. L-immaniġġjar tad-
database ta’ informazzjoni għall-pubbliku għandu jikkonforma mal-kriterji ta’ eżenzjoni għal 
dik l-informazzjoni.
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Emenda 9
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 57, il-paragrafu 2 
jinbidel b’dan li ġej:
2. Id-"database" previst fil-paragrafu 
1(l) għandu jinkludi s-sommarji tal-
karatteristiċi tal-prodott, il-fuljett 
imqiegħed fil-pakkett għall-pazjent jew 
għal min juża l-prodott u l-
informazzjoni murija fuq it-tikketta.  Id-
"database" għandu jkunu żviluppat fi 
stadji, waqt li tingħata prijorità lill-
prodotti mediċinali awtorizzati taħt dan 
ir-Regolament u dawk awtorizzati taħt 
il-Kapitolu 4 tat-Titolu III tad-Direttiva 
2001/83/KE u d-Direttiva 2001/82/KE 
rispettivament.  Id-"database" għandu 
sussegwentement ikun estiż biex jinkludi 
kull prodott mediċinali mqiegħed fis-suq 
fil-Komunità. Meta xieraq, id-
"database" għandu ukoll jinkludi 
referenzi għad-"data" dwar provi kliniċi 
li preżentement qed jitwettqu jew li diġà 
tlestew, li jinsabu fid-"database" ta' 
provi kliniċi pprovduti fl-Artikolu 11 
tad-Direttiva 2001/20/KE.  Il-
Kummissjoni, b'konsultazzjoni mal-
Istati Membri, għandhom joħorġu linji 
ta' gwida dwar oqsma ta' "data" li 
għandhom ikunu inklużi u li jistgħu 
jkunu aċċessibbli għall-pubbliku. Dan 
id-database għandu jkun promoss 
attivament maċ-ċittadini Ewropej.
L-informazzjoni mressqa mid-detenturi 
tal-awtorizzazzjoni għall-“marketing” u 
approvati mill-awtoritajiet nazzjonali 
għandha tintbagħat lill-Aġenzija minn 
dawk l-awtoritajiet u tiddaħħal fid-
database tagħha għad-dispożizzjoni tal-
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pubbliku.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Id-database għandu jkun aċċessibbli għall-pubbliku bħala s-sors ewlieni ta’ informazzjoni 
oġġettiva. Għal dan il-għan, l-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Aġenzija nnifisha għandhom 
jagħmlu kull sforz sabiex jiżguraw li jsir użu effettiv minn dan id-database.


