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Emenda 33
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għall-finijiet ta' ċarezza, id-definizzjoni 
ta' reazzjoni mhux mixtieqa għandha tiġi 
emendata biex tiżgura li ma tkoprix biss 
effetti ta' ħsara u mhux maħsuba li ġejjin 
mill-użu awtorizzat ta' prodott mediċinali 
fid-doża normali, iżda wkoll żbalji u użi ta' 
medikazzjoni barra t-taqsira awtorizzata 
tal-karatteristiċi tal-prodott, inkluż l-użu 
ħażin u l-abbuż tal-prodott. 

(5) Għall-finijiet ta' ċarezza, id-definizzjoni 
ta' reazzjoni mhux mixtieqa għandha tiġi 
emendata biex tiżgura li ma tkoprix biss 
effetti ta' ħsara u mhux maħsuba li ġejjin 
mill-użu awtorizzat ta' prodott mediċinali 
fid-doża normali, iżda wkoll effetti ta' 
ħsara u mhux maħsuba li ġejjin minn 
żbalji u użi ta' medikazzjoni barra t-taqsira 
awtorizzata tal-karatteristiċi tal-prodott, 
inklużi l-użu ħażin u l-abbuż tal-prodott.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' reazzjoni mhux mixtieqa tkopri l-effetti kollha mhux maħsuba li ġejjin mill-
użu żbaljat, inklużi l-iżbalji ta' medikazzjoni. Madankollu, id-direttiva ma għandhiex l-għan li 
tagħti tagħrif dwar żbalji ta' medikazzjoni inġenerali, iżda dwar żbalji ta' medikazzjoni li 
jwasslu għall-effetti mhux maħsuba biss.

Emenda 34
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Biex ikun żgurat il-ġbir ta' dejta 
addizzjonali meħtieġa dwar is-sikurezza 
tal-prodotti mediċinali awtorizzati, l-
awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom 
is-setgħa li jitolbu studji dwar is-sikurezza 
ta' wara l-awtorizzazzjoni fil-waqt tal-għoti 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
jew aktar tard, u dan ir-rekwiżit għandu jiġi 
inkluż bħala kundizzjoni tal-

(8) Biex ikun żgurat il-ġbir ta' dejta 
addizzjonali meħtieġa dwar is-sikurezza 
tal-prodotti mediċinali awtorizzati, l-
awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom 
is-setgħa li jitolbu studji dwar is-sikurezza 
ta' wara l-awtorizzazzjoni fil-waqt tal-għoti 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
jew aktar tard, u dan ir-rekwiżit għandu jiġi 
inkluż bħala kundizzjoni tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Jekk 
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awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. il-kundizzjonijiet inklużi fl-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma 
jiġux issodisfati sal-iskadenza stabbilita, l-
awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom 
is-setgħa u r-riżorsi xierqa biex 
jissospendu jew jirrevokaw minnufih l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza turi li f'ħafna każijiet li fihom il-kumpaniji kienu meħtieġa jwettqu studji dwar 
is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni, ma wettquhomx. Ir-riżultat hu li t-tobba u l-pazjenti 
jibqgħu mhux ċerti jekk xi mediċini kritiċi li jintużaw fil-kura ta' mard bħall-kanser u l-mard 
tal-qalb humiex tassew ta' benefiċċju. Huwa għalhekk li huwa essenzjali li jiddaħħlu rekwiżiti 
stretti fil-leġiżlazzjoni sabiex ikun żgurat li l-kumpaniji farmaċewtiċi jikkompletaw l-istudji li 
wiegħdu.

Emenda 35
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fejn prodott mediċinali huwa 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni jew fejn jeżistu 
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tas-sikurezza u l-użu effettiv tal-
prodott mediċinali, il-prodott mediċinali 
għandu jiġi ssorveljat fis-suq b'mod 
intensiv. Il-pazjenti u l-professjonisti għall-
kura tas-saħħa għandhom ikunu mħeġġa li 
jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni mhux 
mixtieqa suspettuża għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli pubblikament 
ta' prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li 

(9) Fejn prodott mediċinali huwa 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni jew fejn jeżistu 
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tas-sikurezza u l-użu effettiv tal-
prodott mediċinali, il-prodott mediċinali 
għandu jiġi ssorveljat fis-suq b'mod 
intensiv. Għandhom jittieħdu miżuri li 
jiggarantixxu li sistema ta' 
farmakoviġilanza aktar stretta ma 
tirriżultax fi ħruġ prematur ta' 
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq.
Il-pazjenti u l-professjonisti għall-kura tas-
saħħa għandhom ikunu mħeġġa li 
jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni mhux 
mixtieqa suspettuża għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli pubblikament 
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jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta' 
prodotti mediċinali għall-użu veterinarju u 
mill-bniedem u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'l-Aġenzija'). 

ta' prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta' 
prodotti mediċinali għall-użu veterinarju u 
mill-bniedem u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'l-Aġenzija'). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tiddeskrivix biċ-ċar liema forma ta' tagħrif għandha tingħata 
lill-pazjenti. L-emenda tistabbilixxi ċarezza.

Emenda 36
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fejn prodott mediċinali huwa 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni jew fejn jeżistu 
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tas-sikurezza u l-użu effettiv tal-
prodott mediċinali, il-prodott mediċinali 
għandu jiġi ssorveljat fis-suq b'mod 
intensiv. Il-pazjenti u l-professjonisti għall-
kura tas-saħħa għandhom ikunu mħeġġa li 
jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni mhux 
mixtieqa suspettuża għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli pubblikament 
ta' prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 
stabbilita bir-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li 

(9) Fejn prodott mediċinali huwa 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni jew fejn jeżistu 
kundizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-
rigward tas-sikurezza u l-użu effettiv tal-
prodott mediċinali, il-prodott mediċinali 
għandu jiġi ssorveljat fis-suq b'mod 
intensiv. B'rabta ma' dan, huwa essenzjali 
li t-titjib tas-sistema ta' farmkoviġilanza 
ma jirriżultax fi ħruġ prematur tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
għall-prodotti mediċinali. Il-pazjenti u l-
professjonisti għall-kura tas-saħħa 
għandhom ikunu mħeġġa li jirrappurtaw 
kwalunkwe reazzjoni mhux mixtieqa 
suspettuża għal prodotti mediċinali bħal 
dawn, u għandha tinżamm aġġornata lista 
disponibbli pubblikament ta' prodotti 
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jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta' 
prodotti mediċinali għall-użu veterinarju u 
mill-bniedem u li jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn issa 'l 
quddiem imsejħa 'l-Aġenzija'). 

mediċinali bħal dawn mill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri 
Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni ta' prodotti mediċinali għall-
użu veterinarju u mill-bniedem u li 
jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini (minn issa 'l quddiem imsejħa 'l-
Aġenzija').

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' farmkoviġilanza ma għandhiex twassal għal awtorizzazzjoni prematura ta' 
prodotti mediċinali.

Emenda 37
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex ikun possibbli għall-
professjonisti għall-kura tas-saħħa u għall-
pazjenti li jidentifikaw faċilment it-tagħrif 
l-aktar rilevanti dwar il-mediċini li jużaw, 
it-taqsira tal-karatteristiċi tal-prodotti u l-
fuljett tal-pakkett għandhom jinkludu 
taqsima qasira ta' tagħrif ewlieni dwar il-
prodott mediċinali u tagħrif dwar kif 
jistgħu jitnaqqsu r-riskji tal-prodott kemm 
jista' jkun u kif jistgħu jinkisbu l-aħjar 
benefiċċji tiegħu. 

(10) Biex ikun possibbli għall-
professjonisti għall-kura tas-saħħa u għall-
pazjenti li jidentifikaw faċilment it-tagħrif 
l-aktar rilevanti dwar il-mediċini li jużaw, 
it-taqsira tal-karatteristiċi tal-prodotti u l-
fuljett tal-pakkett għandhom jinkludu 
taqsima qasira li tispjega l-benefiċċji u l-
effetti potenzjalment ta' ħsara tal-prodott 
mediċinali u li tagħti aktar 
indikazzjonijiet sabiex jintuża b'mod sikur 
u effikaċi.. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tiddeskrivix biċ-ċar liema forma ta' tagħrif għandha tingħata 
lill-pazjenti. L-emenda tistabbilixxi ċarezza.
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Emenda 38
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, mingħajr 
dewmien u f'kollaborazzjoni mal-EMEA, 
wara konsultazzjonijiet mal-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-
konsumaturi, mal-organizzazzjonijiet tat-
tobba u tal-ispiżjara, mal-
organizzazzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-
saħħa soċjali, mal-Istati Membri u ma' 
partijiet interessati oħra, tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
ta' evalwazzjoni dwar il-leġġibilità tat-
taqsiriet tal-karatteristiċi tal-prodott u tal-
fuljetti tal-pakkett u l-valur tagħhom 
għall-pubbliku ġenerali u għall-
professjonisti tal-kura tas-saħħa. Wara 
analiżi tal-dejta msemmija hawn fuq, il-
Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, 
tressaq proposti għat-titjib tal-istruttura u 
tal-kontenut tat-taqsiriet tal-karatteristiċi 
tal-prodott u tal-fuljetti tal-pakkett biex 
tiżgura li jkunu sors ta' tagħrif validu 
għall-pubbliku ġenerali u għall-
professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fuljetti tal-pazjenti spiss għadhom mhux ċari u l-konsumaturi jsibuha bi tqila jifhmuhom. 
Huwa d-dmir tal-Kummissjoni Ewropea li tressaq proposti maħsuba u diskussi mal-partijiet 
interessati rilevanti kollha. 
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Emenda 39
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Reazzjoni mhux mixtieqa: Rispons 
għal prodott mediċinali li hija ta' ħsara u li 
mhux intenzjonata.

(11) Reazzjoni mhux mixtieqa għal 
mediċina: Rispons għal prodott mediċinali 
li huwa ta' ħsara u li mhux intenzjonat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'reazzjoni mhux mixtieqa' għandu jkun sostitwit bit-terminu iktar preċiż 'reazzjoni 
mhux mixtieqa għal mediċina', użat mill-esperti u aċċettat f'livell internazzjonali. Dan jinkludi 
wkoll il-verżjoni Ingliża ("adverse drug reaction"). Nota għat-tfassil: Il-kumplament tat-test 
tad-Direttiva u tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 għandu jinbidel f'dan is-sens f'każ ta' 
adozzjoni ta' din l-emenda.

Emenda 40
Jorgo Chatzimarkakis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Reazzjoni suspettuża mhux mixtieqa: 
Reazzjoni aversarja li fir-rigward tagħha
relazzjoni kawżali bejn l-avveniment u l-
prodott mediċinali ma tistax tiġi eskluża.

(14) Reazzjoni suspettuża mhux mixtieqa 
għal mediċina: Avveniment mhux maħsub
li fir-rigward tiegħu relazzjoni kawżali bejn 
l-avveniment u l-prodott mediċinali ma 
tistax tiġi eskluża.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'reazzjoni mhux mixtieqa' għandu jkun sostitwit bit-terminu iktar preċiż 'reazzjoni 
mhux mixtieqa għal mediċina', użat mill-esperti u aċċettat f'livell internazzjonali. Dan jinkludi 
wkoll il-verżjoni Ingliża ("adverse drug reaction"). Nota għat-tfassil: Il-kumplament tat-test 
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tad-Direttiva u tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 għandu jinbidel f'dan is-sens f'każ ta' 
adozzjoni ta' din l-emenda.

Emenda 41
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt d
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – punt 28b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) Sistema ta' l-immaniġġjar tar-riskju: 
sensiela ta' attivitajiet ta' farmakoviġilanza 
u interventi mfassla biex jidentifikaw, 
jikkaratterizzaw, jevitaw jew 
jimminimizzaw ir-riskji relatati ma' prodott 
mediċinali, inkluża l-evalwazzjoni tal-
effettività ta' dawn l-interventi.

(28b) Sistema tal-immaniġġjar tar-riskju: 
sensiela ta' attivitajiet ta' farmakoviġilanza 
u interventi mfassla biex jidentifikaw, 
jikkaratterizzaw, jevitaw jew 
jimminimizzaw ir-riskji diġà żvelati, kif 
ukoll ir-riskji identifikati wara, relatati ma' 
prodott mediċinali, inkluża l-evalwazzjoni 
tal-effikaċja ta' dawn l-interventi. 

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-immaniġġjar tar-riskju u l-miżuri ta' viġilanza għandhom l-għan li jidentifikaw, 
jikkwantifikaw u jipprevjenu jew jimminimizzaw riskji ġodda li ma ġewx identifikati matul il-
fażi tat-testijiet kliniċi.

Emenda 42
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 11 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (3a) tal-ewwel 
subparagrafu, għall-prodotti mediċinali 
inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 23 
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, it-
taqsira għandha tinkludi din id-
dikjarazzjoni: "Dan il-prodott mediċinali 
jinsab taħt sorveljanza intensiva. Ir-

Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, it-taqsira għandha 
tinkludi d-dikjarazzjonijiet li ġejjin:  
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reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa għandhom jiġu rappurtati lil 
<isem u indirizz tal-internet tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali

(a) "Dan il-prodott mediċinali ġie 
awtorizzat reċentement taħt sorveljanza 
intensiva, bil-għan li jiżdied l-għarfien 
tar-reazzjonijiet mhux mixtieqa. Ir-
reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa għandhom jiġu rappurtati lil 
<isem, indirizz postali u numru tat-
telefown tal-awtorità kompetenti 
nazzjonali>, jew għandhom jiġu 
rrappurtati direttament lill-ispiżerija"; 
(b) Punt esklamattiv imdawwar bi 
trijangolu aħmar. Dan is-simbolu għandu 
jidher ukoll fil-pakkett ta' barra, flimkien 
ma' indikazzjoni li tirrakkomanda li l-
fuljett ta' tagħrif jinqara qabel ma 
jittieħed il-prodott mediċinali. 

Or. pt

Justification

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Emenda 43
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan l-għan, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandu jipprovdi lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti b'verżjoni konsolidata tal-fajl 

Għal dan l-għan, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandu jipprovdi lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti b'verżjoni konsolidata tal-fajl 
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fir-rigward tal-kwalità, is-sikurezza u l-
effikaċja, inkluża l-valutazzjoni tad-dejta 
miżmuma fir-rapporti ta' reazzjonijiet 
mhux mixtieqa u fir-rapporti perjodiċi ta' 
aġġornament dwar is-sikurezza mressqa 
skont it-Titolu IX, u bil-varjazzjonijiet 
kollha introdotti minn meta ngħatat l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, mill-
inqas disa' xhur qabel ma tiskadi l-
awtorizzazzjoni skont il-paragrafu 1.

fir-rigward tal-kwalità, is-sikurezza u l-
effikaċja u tal-valur miżjud, bħal 
pereżempju l-livell iktar baxx ta' tossiċità. 
Din il-verżjoni għandha tinkludi l-
valutazzjoni tad-dejta miżmuma fir-
rapporti ta' reazzjonijiet mhux mixtieqa u 
fir-rapporti perjodiċi ta' aġġornament dwar 
is-sikurezza mressqa skont it-Titolu IX, u 
bil-varjazzjonijiet kollha introdotti minn 
meta ngħatat l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, mill-inqas disa' xhur qabel 
ma tiskadi l-awtorizzazzjoni skont il-
paragrafu 1. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Attwalment il-leġiżlazzjoni Ewropea rigward il-prodotti mediċinali tistipula li l-
awtorizzazzjoni tagħhom tiddependi minn 3 karatteristiċi: il-kwalità, l-effikaċja u s-sikurezza.
Jidher li dan mhuwiex biżżejjed billi, b'dan il-mod, jistgħu jiġu awtorizzati prodotti inqas 
effettivi meta mqabbla ma' dawk diġà fil-kummerċ. Għalhekk huwa importanti li jiġi indikat 
ukoll "valur miżjud" li jista' jkun effikaċja akbar, livell iktar baxx ta' tossiċità, eċċ.

Emenda 44
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 għandu japplika għall-grupp 
ta' koordinazzjoni fir-rigward tat-
trasparenza u l-indipendenza tal-membri 
tiegħu.

L-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 għandu japplika għall-grupp 
ta' koordinazzjoni fir-rigward tat-
trasparenza u l-indipendenza tal-membri 
tiegħu kemm mill-Aġenzija kif ukoll mid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi garantita l-indipendenza totali tal-esperti billi min jagħti l-awtorizzazzjoni ftit li 
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xejn għandu tendenza li jirtira l-prodotti mediċinali mill-kummerċ peress li kien approvahom.

Emenda 45
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt aa

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) taqsira tat-tagħrif essenzjali meħtieġ 
biex il-mediċina tintuża b'mod sikur u 
effettiv;

(aa) deskrizzjoni qasira tal-karatteristiċi 
essenzjali tal-mediċina sabiex il-pazjent 
ikun jista' jifhem il-benefiċċji u l-effetti 
potenzjalment ta' ħsara u jużaha b'mod 
sikur u effikaċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tiddeskrivix biċ-ċar liema forma ta' tagħrif għandha tingħata 
lill-pazjenti. L-emenda tistabbilixxi ċarezza.

Emenda 46
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt a a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiddaħħal il-punt (ha) li ġej:
"(ha) parti li tinqala' tal-fuljett li l-pazjent 
jista' jaqta', li jkun fiha d-dikjarazzjoni li 
ġejja: "ir-reazzjonijiet kollha suspettużi 
mhux mixtieqa għandhom jiġu rappurtati 
lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek, jew lil 
<isem, indirizz web, indirizz postali u/jew 
numru tat-telefown u tal-faks tal-awtorità 
nazzjonali kompetenti>";"
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Or. en

Emenda 47
Jens Rohde

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħrif imsemmi fil-punt (aa) tal-ewwel 
subparagrafu għandu jitressaq f'kaxxa 
mdawwra minn burdura sewda.
Kwalunkwe test ġdid jew emendat għandu 
għal perjodu ta' sena jitressaq f'test b'tipa 

grassa u bis-simbolu li ġej qablu u bit-
test "Tagħrif ġdid".
Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, għandha tiġi inkluża 
d-dikjarazzjoni addizzjonali li ġejja "Dan 
il-prodott mediċinali jinsab taħt
sorveljanza intensiva. Ir-reazzjonijiet 
kollha suspettużi mhux mixtieqa 
għandhom jiġu rappurtati lil <isem u 
indirizz tal-internet tal-awtorità kompetenti 
nazzjonali>".

Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, għandha tiġi inkluża 
d-dikjarazzjoni addizzjonali li ġejja "Dan 
il-prodott mediċinali huwa suġġett għal
sorveljanza dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni. Ir-reazzjonijiet kollha 
suspettużi mhux mixtieqa għandhom jiġu 
rappurtati lil <isem u indirizz tal-internet 
tal-awtorità kompetenti nazzjonali>".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi t-tagħrif fil-fuljetti tal-pakkett spiss jiġi aġġornat bosta drabi fis-sena (f'medja ta' bejn 
darbtejn u tliet darbiet) il-fatt li t-tagħrif il-ġdid jiġi enfasizzat b'tipa qawwija u b'simbolu 
speċjali joħloq ir-riskju li lill-pazjenti tingħatalhom impressjoni ħażina li dan it-tagħrif huwa 
dak l-aktar importanti kif ukoll jipprovdi fuljett li jħawwad lil dak li jkun.
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Emenda 48
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 18 – punt b
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, għandha tiġi inkluża 
d-dikjarazzjoni addizzjonali li ġejja "Dan 
il-prodott mediċinali jinsab taħt 
sorveljanza intensiva. Ir-reazzjonijiet 
kollha suspettużi mhux mixtieqa 
għandhom jiġu rappurtati lil <isem u
indirizz tal-internet tal-awtorità kompetenti 
nazzjonali>.

Għall-prodotti mediċinali inklużi fil-lista 
msemmija fl-Artikolu 23 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004, għandhom jiġu 
inklużi dawn id-dikjarazzjonijiet 
addizzjonali:

(a) Dan il-prodott mediċinali ġie 
reċentement awtorizzat taħt sorveljanza 
intensiva, bil-għan li jiżdied l-għarfien 
dwar ir-reazzjonijiet mhux mixtieqa. Ir-
reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa għandhom jiġu rappurtati lil 
<isem, indirizz postali u numru tat-
telefown tal-awtorità kompetenti 
nazzjonali>, jew rappurtati direttament 
lill-ispiżerija; 
(b) Punt esklamattiv imdawwar bi 
trijangolu aħmar. Dan is-simbolu għandu 
jidher ukoll fil-pakkett ta' barra, flimkien 
ma' indikazzjoni li tirrakkomanda li l-
fuljett ta' tagħrif jinqara qabel ma 
jittieħed il-prodott mediċinali. 

Or. pt

Justification

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
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concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Emenda 49
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20 a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artickolu 86 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20a. L-ewwel inċiż tal-Artikolu 86(2) jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:
'- it-tikkettar u l-fuljetti ta' tagħrif li 
jakkumpanjaw, suġġetti għad-
dispożizzjonijiet tat-Titolu V, u t-taqsira 
tal-karatterisitiċi tal-prodott mediċinali, 
anki jekk isiru disponibbli għall-pubbliku 
indipendentement mill-prodott mediċinali, 
f'forma mhux mibdula u bl-ebda materjal 
promozzjonali,'

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti approvati mill-awtoritajiet li jawtorizzaw (il-fuljetti ta' tagħrif li jakkumpanjaw 
u t-taqsira tal-karatterisitiċi) ikun fihom tagħrif importanti dwar il-prodott mediċinali. 
Għandu jkun ċar li l-pubblikazzjoni ta' dan it-tagħrif ma tistax titqies bħala reklamar sakemm 
ma jkunx ta' natura promozzjonali (pereżempju, bl-użu ta' preżentazzjoni li tfaħħar il-prodott 
jew inklużjoni bħala parti ta' materjal promozzjonali addizzjonali) u li għandha tintuża l-
verżjoni approvata mill-awtoritajiet. 

Emenda 50
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jinkoraġġixxu t-tobba, l-ispiżjara u lill-
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa 

(1) jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jinkoraġġixxu l-pazjenti, it-tobba, l-
ispiżjara u lill-professjonisti oħra għall-
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jirrappurtaw reazzjonijiet suspettużi mhux 
mixtieqa lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti jew lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

kura tas-saħħa jirrappurtaw reazzjonijiet 
suspettużi mhux mixtieqa lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti. Dawk il-miżuri 
għandhom jinkludu taħriġ għall-
professjonisti għall-kura tas-saħħa u 
għall-pazjenti, kif ukoll kampanja ta' 
informazzjoni pubblika għall-pazjenti. L-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti għandhom 
ikunu mdaħħlin fl-għoti ta' informazzjoni 
u ta' taħriġ lill-pazjenti;

Or. en

Emenda 51
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) jiffaċilitaw ir-rappurtar dirett mill-
pazjenti, flimkien ma' formati bbażati fuq 
il-web, billi fuq il-fuljett ta' tagħrif tal-
pazjenti jkun hemm parti li tinqala' li 
tista' tiġi rrappurtata lit-tobba, lill-
ispiżjara jew lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti;

Or. en

Emenda 52
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) iwettqu kampanji ta' 
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sensibilizzazzjoni pubbliċi dwar l-
importanza tan-notifika tar-reazzjonijiet 
mhux mixtieqa u dwar il-mezzi possibbli 
biex din issir;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-pubbliku jkun inċentivat li jinnotifika r-reazzjonijiet mhux mixiteqa dwar 
il-prodotti mediċinali, billi jsir konxju tal-importanza li jagħmel dan u jiġi infurmat kif 
għandu jaġixxi.

Emenda 53
Jens Rohde

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) permezz tal-metodi tal-ġbir ta' tagħrif 
u fejn meħtieġ permezz tas-segwitu tar-
rapporti dwar reazzjonijiet mhux 
mixtieqa, jiżguraw li kwalunkwe prodott 
mediċinali bijoloġiku preskritt, mogħti, jew 
mibjugħ fit-territorju tagħhom li huwa s-
suġġett ta' rapport dwar reazzjoni mhux 
mixtieqa jkun identifikabbli;

(3) jiżguraw li kwalunkwe prodott 
mediċinali bijoloġiku preskritt, mogħti, jew 
mibjugħ fit-territorju tagħhom li huwa s-
suġġett ta' rapport dwar reazzjoni 
suspettuża mhux mixtieqa jkun 
identifikabbli, sakemm ikun disponibbli, 
mill-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, id-Denominazzjoni 
Komuni Internazzjonali (DKI), l-isem tal-
prodott mediċinali u n-numru tal-lott, 
permezz tal-formoli u proċeduri standard 
żviluppati skont l-Artikolu 25 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 filwaqt li 
jiġu kkunsidrati kif jixirqilhom l-iżviluppi 
fi ħdan is-sistema EudraVigilance;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-mediċini bijoteknoloġiċi jvarjaw mill-mediċini konvenzjonali peress li huma "prodotti 
ħajjin", jixraq li jkun hemm regoli separati għal liema tip ta' informazzjoni l-professjonisti 
għall-kura tas-saħħa għandhom jirrappurtaw f'każ ta' effetti mhux mixtieqa bil-għan li tiġi 
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żgurata t-traċċabilità tal-mediċina u biex ikun possibbli li tiġi stabbilita l-kawża tal-effett 
mhux mixtieq.

Emenda 54
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) permezz tal-metodi tal-ġbir ta' tagħrif u 
fejn meħtieġ permezz tas-segwitu tar-
rapporti dwar reazzjonijiet mhux mixtieqa, 
jiżguraw li kwalunkwe prodott mediċinali 
bijoloġiku preskritt, mogħti, jew mibjugħ 
fit-territorju tagħhom li huwa s-suġġett ta' 
rapport dwar reazzjoni mhux mixtieqa jkun 
identifikabbli;

(3) permezz tal-metodi tal-ġbir ta' tagħrif u 
fejn meħtieġ permezz tas-segwitu tar-
rapporti dwar reazzjonijiet mhux mixtieqa, 
jiżguraw li kwalunkwe prodott mediċinali 
bijoloġiku preskritt, mogħti, jew mibjugħ 
fit-territorju tagħhom li huwa s-suġġett ta' 
rapport dwar reazzjoni mhux mixtieqa jkun 
identifikabbli permezz tal-format tal-
kontenut u l-proċedura żviluppati skont l-
Artikolu 25 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 u għandhom jimplimentaw 
il-miżuri meħtieġa biex tiġi żgurata t-
traċċabilità tal-prodott mediċinali 
bijoloġiku mogħti lill-pazjenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda tagħna għall-Artikolu 108, l-aħħar paragrafu. Iż-żieda proposta mal-
paragrafu (3) tal-Artikolu 102, permezz ta' emenda parallela tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, tassenja lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini l-kompitu li tiżviluppa l-
kontenut, il-format u l-proċeduri meħtieġa għar-rappurtar ta' effetti mhux mixtieqa għall-
prodotti mediċinali bijoloġiċi, bil-għan li tiżdied l-effikaċja tal-farmakoviġilanza f'livell tal-
UE.



AM\804142MT.doc 19/27 PE438.514v01-00

MT

Emenda 55
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 102 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jiffaċilitaw il-komunikazzjoni għall-
pubbliku tar-reazzjonijiet mhux mixtieqa, 
partikolarment billi fl-ispiżeriji jkun 
hemm formoli adegwati għal dan il-għan, 
imfassla skont kriterji tekniċi u b'rispett 
għall-prinċipji ta' struttura u lingwaġġ 
semplifikat, aċċessibbli għall-pubbliku 
ġenerali; dawn il-formoli għandhom 
jintbagħtu għand l-awtoritajiet 
responsabbli mill-kumpaniji 
farmaċewtiċi;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiżdied il-frekwenza ta' notifika tar-reazzjonijiet mhux mixtieqa, huwa essenzjali li 
l-proċess ta' rappurtar isir faċli għall-pazjent.

Emenda 56
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 103 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom biex jiżviluppaw ħiliet u 
kapaċitajiet adegwati għas-sorveljanza 
tas-sistema ta' farmakoviġilanza fit-
territorju tagħhom.
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Each Member State Kull Stat Membru għandu jkun totalment responsabbli mill-
identifikazzjoni u mis-segwitu tas-sistema ta' farmakoviġilanza fit-territorju tiegħu.

Emenda 57
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 105 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel paragrafu ma għandux ifixkel il-
ġbir ta' miżati li għandhom jitħallsu mid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għat-twettiq ta' dawk l-attivitajiet 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

L-ewwel paragrafu ma għandux ifixkel il-
ġbir ta' miżati li għandhom jitħallsu mid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq bħala kontribut għat-twettiq ta' 
dawk l-attivitajiet mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' sistema ta' finanzjament privata ogħla mill-ispejjeż imġarrba fl-
attivitajiet ta' sorveljanza tal-attivitajiet ta' famakoviġilanza tista' tikkomprometti l-
indipendenza tal-aġenzija relatata mal-industrija. Min-naħa l-oħra, l-adozzjoni ta' sistema ta' 
finanzjament strettament pubblika aktarx twassal għal piżijiet kbargħall-aġenzija u għat-
tneħħija tar-responsabilità mill-industrija. L-għan huwa wkoll li jkun hemm sistema ta' 
finanzjament aktar effikaċi u aktar ġusta.

Emenda 58
António Fernando Correia De Campos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 106 – punt 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) rapport perjodiku ta' aġġornament 
dwar is-sikurezza, li juri l-valutazzjoni 
xjentifika li tkun saret mill-awtoritajiet 
kompetenti, inkluż il-bilanċ bejn il-
benefiċċji u r-riskji tal-prodott mediċinali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-portali tal-internet għandhom jinkludu tagħrif relatat mas-sistema ta' farmkoviġilana, iżda 
l-preżentazzjoni f'forma ta' listi estensivi ta' rapporti dwar reazzjonijiet mhux mixtieqa 
mhijiex ċara għall-utenti. It-tagħrif għandu jkun preżentat f'forma semplifikata biex jinftiehem 
iktar faċilment.

Emenda 59
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107a – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rapporti ta' reazzjonijiet bħal dawn 
jitressqu permezz tal-portali nazzjonali tal-
internet dwar is-sikurezza tal-mediċina.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rapporti ta' reazzjonijiet bħal dawn jistgħu 
jitressqu permezz tal-portali nazzjonali tal-
internet dwar is-sikurezza tal-mediċina.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza tindika li l-maġġoranza tal-każijiet suspetti jiġu rrapportati b'ittra jew faks. Jekk 
ir-rapporti jibdew isiru elettronikament, dan jista' jnaqqas ir-rieda tal-membri tal-
professjonijiet mediċi b'mod partikolari li jagħmlu rapporti. Għaldaqstant għandhom ikunu 
disponibbli bosta metodi ta' rappurtar.
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Emenda 60
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rapporti ta' żbalji mediċi li jinġiebu għall-
attenzjoni tagħhom fil-qafas tar-rappurtar 
dwar reazzjoni avversarja suspettuża għal 
prodotti mediċinali jkunu disponibbli għad-
database Eudravigilance u għal kwalunkwe 
awtorità responsabbli għas-sikurezza tal-
pazjenti fi ħdan dak l-Istat Membru. 
Għandhom jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet 
responsabbli għall-prodotti mediċinali f'dak 
l-Istat Membru huma mgħarrfa dwar 
kwalunkwe reazzjoni suspettuza mhux 
mixtieqa miġjuba għall-attenzjoni tal-
awtoritajiet responsabbli għas-sikurezza 
tal-pazjent fi ħdan l-Istat Membru. 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
rapporti ta' żbalji mediċi, jew tal-effetti 
mhux maħsuba tal-prodotti mediċinali 
użati b'mod kuntrarju għall-
indikazzjonijiet koperti mill-
awtorizzazzjoni, li jinġiebu għall-attenzjoni 
tagħhom fil-qafas tar-rappurtar dwar 
reazzjoni mhux mixtieqa suspettuża għal 
prodotti mediċinali jkunu disponibbli għad-
database Eudravigilance u għal kwalunkwe 
awtorità responsabbli għas-sikurezza tal-
pazjenti fi ħdan dak l-Istat Membru. 
Għandhom jiżguraw ukoll li l-awtoritajiet 
responsabbli għall-prodotti mediċinali f'dak 
l-Istat Membru huma mgħarrfa dwar 
kwalunkwe reazzjoni suspettuża mhux 
mixtieqa miġjuba għall-attenzjoni tal-
awtoritajiet responsabbli għas-sikurezza 
tal-pazjent fi ħdan l-Istat Membru. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Wara t-tħassir tal-kriterju attwali tad-'dożi normalment użati' fid-definizzjoni ta' reazzjoni 
mhux mixtieqa (Artikolu 1, punt 11), l-iżbalji ta' medikazzjoni u "off-label use" se jiġu inklużi 
fil-futur. Ir-rapporti ta' effetti mhux maħsbua ta' prodotti mediċinali għandhom għalhekk 
jindikaw ukoll jekk dawn l-effetti jseħħux wara użu konformi mal-awtorizzazzjoni tal-prodott 
mediċinali. Referenza oħra għal dan l-"off-label use" għandha tiddaħħal fid-database, billi 
din hija rilevanti għall-valutazzjoni tar-riskji u tal-benefiċċji.
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Emenda 61
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jittrażmettu t-tagħrif dwar 
l-effetti mhux maħsuba tal-prodotti 
mediċinali lid-databases nazzjonali bil-
għan li l-problemi ta' sikurezza relatati 
ma' pajjiżi partikolari jkunu jistgħu jiġu 
identifikati b'mod iktar effikaċi u iktar fil-
pront.

Or. de

Emenda 62
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107i – paragrafu 1 – punti a, b, c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk jikkunsidra li jissospendi jew 
jirrevoka awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq;

(a) jekk jikkunsidra, bħala riżultat tal-
evalwazzjoni tad-dejta:

- li jissospendi jew jirrevoka 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

(b) jekk jikkunsidra l-projbizzjoni tal-
forniment ta' prodott mediċinali; 

- il-projbizzjoni tal-forniment ta' prodott 
mediċinali;

(c) jekk jikkunsidra li jirrifjuta t-tiġdid ta' 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

- li jirrifjuta t-tiġdid ta' awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-proċedura Komunitarja.
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Emenda 63
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107k – paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara li tkun irċeviet it-tagħrif imsemmi 
fl-Artikolu 107i(1), l-Aġenzija għandha 
tħabbar pubblikament it-tnedija tal-
proċedura permezz tal-portal Ewropew fuq 
l-internet dwar is-sikurezza tal-mediċini.

1. Wara li tkun irċeviet it-tagħrif imsemmi 
fl-Artikolu 107i(1), l-Aġenzija għandha 
tinnotifika lid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u tħabbar 
pubblikament it-tnedija tal-proċedura 
permezz tal-portal Ewropew fuq l-internet 
dwar is-sikurezza tal-mediċini.

Or. en

Emenda 64
Jens Rohde

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107k – paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kumitat Konsultattiv tal-Evalwazzjoni 
tar-Riskju fil-qasam tal-Farmakoviġilanza 
għandu jevalwa l-kwistjoni li tressqet.
Għall-finijiet ta' din l-evalwazzjoni, huwa 
jista' jorganizza seduta ta' smigħ pubbliku.

2. Il-Kumitat Konsultattiv tal-Evalwazzjoni 
tar-Riskju fil-qasam tal-Farmakoviġilanza 
għandu jevalwa l-kwistjoni li tressqet.
Għall-finijiet ta' din l-evalwazzjoni, huwa 
jista' jorganizza seduta ta' smigħ pubblika 
flimkiem mar-rappreżentanti mill-Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem jew il-grupp ta' koordinazzjoni, 
skont il-proċedura tal-għoti tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-
prodott mediċinali kif deskritta fl-
Artikolu 107l. L-Aġenzija, 
f'konsultazzjoni mal-partijiet interessati, 
għandha tiżviluppa linji gwida għall-
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organizzazzjoni u t-tmexxija tas-seduti ta' 
smigħ pubbliċi. Is-seduta ta' smigħ 
għandha tiggarantixxi bilanċ ġust bejn il-
valutazzjoni tar-riskji u l-benefiċċji tal-
prodott u għandha wkoll f'dan ir-rigward 
tqis il-valutazzjonijiet preċedenti tal-
benefiċċji u r-riskji tal-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem jew tal-grupp ta' koordinazzjoni, 
skont il-proċedura tal-għoti tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-
prodott mediċinali kif deskritat fl-
Artikolu 107l.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li l-għan tas-seduta ta' smigħ pubblika aktarx hu li jivvaluta r-riskju fir-rigward tal-
azzjoni prevista mill-awtoritajiet tal-Istat Membru, kif deskritt fl-Artikolu 107i, huwa 
importanti li s-seduta ta' smigħ u d-deċiżjoni sussegwenti jqisu wkoll il-benefiċċji billi 
kwalunkwe prodott mediċinali jirrappreżenta dejjem kompromess bejn ir-riskji u l-benefiċċji.

Emenda 65
Jens Rohde

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 107k – paragrafu 3 - subparagrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien 60 jum mit-tressiq tat-tagħrif, 
il-Kumitat Konsultattiv tal-Evalwazzjoni 
tar-Riskju fil-qasam tal-Farmakoviġilanza 
għandu jagħmel rakkomandazzjoni, fejn 
jistqarr ir-raġunijiet li fuqhom dan huwa 
msejjes. Ir-rakkomandazzjoni għandha 
tkun kwalunkwe waħda jew kombinazzjoni 
minn dawn li ġejjin:

3. Fi żmien 60 jum mit-tressiq tat-tagħrif, 
il-Kumitat Konsultattiv tal-Evalwazzjoni 
tar-Riskju fil-qasam tal-Farmakoviġilanza 
għandu jagħmel rakkomandazzjoni, fejn 
jistqarr ir-raġunijiet li fuqhom dan huwa 
msejjes. Ir-rakkomandazzjoni, li mhijiex se 
tippreġudika l-valutazzjoni tal-bilanċ bejn 
il-benefiċċji u r-riskji mill-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem jew mill-grupp ta' 
koordinazzjoni qabel ma dawk il-korpi 
jadottaw l-opinjoni tagħhom skont l-
Artikolu 170l, għandha tkun kwalunkwe 
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waħda jew kombinazzjoni minn dawn li 
ġejjin: 

Or. en

Emenda 66
Frédérique Ries

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 108 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-Artikolu 102(3) u ta' dan 
l-Artikolu, il-Kummissjoni, 
f'kooperazzjoni mal-Aġenzija, l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati, għandha 
tħejji linji gwida dettaljati dwar prattiki 
tajba ta' żamma ta' dokumentazzjoni 
għall-ispiżeriji u persuni oħra li jagħtu 
jew jamministraw prodotti mediċinali, 
biex tiġi żgurata ż-żamma ta' 
dokumentazzjoni meħtieġa f'każ li jeħtieġ 
li jiġi ppreżentat rapport ta' 
farmakoviġilanza jew li jingħata tagħrif 
meħtieġ minn detentur għall-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
jwettaq evalwazzjoni ta' avveniment mhux 
mixtieq, u biex jiġu ffaċilitati l-
investigazzjonijiet ta' segwitu tad-detentur 
għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
u tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta' farmkoviġilanza tkun tajba biss daqs kemm ikunu tajbin id-dettalji fir-rapporti 
individwali. Iż-żieda proposta mal-Artikolu 108 tiggarantixxi uniformità bejn il-kontenut tal-
formoli tar-rappurtar użati għar-rappurtar ta' avvenimenti mhux mixtieqa direttament lis-
sistema Komunitarja Eudravigilance mill-professjonisti għall-kura tas-saħħa u mill-pazjenti.



AM\804142MT.doc 27/27 PE438.514v01-00

MT

Emenda 67
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 23
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 116 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jissuspendu, jirrevokaw, jirtiraw jew 
ivarjaw awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq jekk jitqies li l-prodott huwa ta' ħsara 
jew jekk ma fihx effikaċja terapewtika, jew 
jekk il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju 
mhuwiex pożittiv, jew jekk il-
kompożizzjoni tiegħu kwalitattiva u 
kwantitattiva mhijiex iddikjarata. L-
effikaċja terapewtika għandha titqies li hija 
nieqsa meta jiġi konkluż li r-riżultati 
terapewtiċi ma jistgħux jinkisbu mill-
prodott mediċinali.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jissospendu, jirrevokaw, jirtiraw jew 
ivarjaw awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq jekk jitqies li l-prodott huwa ta' ħsara 
jew jekk ma fihx effikaċja terapewtika, jew 
jekk il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju 
mhuwiex pożittiv, jew jekk il-
kompożizzjoni tiegħu kwalitattiva u 
kwantitattiva mhijiex iddikjarata. L-
effikaċja terapewtika għandha titqies li hija 
nieqsa meta ma jintweriex li r-riżultati 
terapewtiċi jistgħu jinkisbu mill-prodott 
mediċinali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa impossibbli li jintwera li ma jistgħux jinkisbu riżultati terapewtiċi.


