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Emenda 15
Marian-Jean Marinescu

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-
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.

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

Or. en
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Emenda 16
Patrizia Toia

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-disponibilità 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 
fuq il-mediċini.

Or. it

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.
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Emenda 17
Patrizia Toia

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni 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 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija.

(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-
pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa għandhom jitħeġġew biex 
jirrapportaw kull reazzjoni ħażina suspetta 
għal prodotti mediċinali bħal dawn, li 
għandhom ikunu mmarkati bi trijanglu 
iswed u b'sentenza spjegattiva 
korrispondenti li tagħti fil-qosor il-
karatteristiċi tal-prodott, li għandha tidher 
fil-fuljett ta' tagħrif għall-pazjenti, u 
għandha tinżamm aġġornata lista 
disponibbli għall-pubbliku ta' prodotti 
mediċinali bħal dawn mill-Aġenzija.

Or. en

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.
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Emenda 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni 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 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija.

(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 
kull reazzjoni ħażina suspetta għal prodotti 
mediċinali bħal dawn, u għandha tinżamm 
aġġornata lista disponibbli għall-pubbliku 
ta’ prodotti mediċinali bħal dawn mill-
Aġenzija. Ir-rapporti tal-pazjenti 
għandhom dejjem jitfasslu bl-għajnuna 
ta' professjonist fil-qasam tal-kura tas-
saħħa.

Or. es

Emenda 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni 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-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tkun varjata biex tinkludi r-

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-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tkun varjata biex tinkludi r-
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rekwiżit bħala kundizzjoni tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u s-
sistema tal-immaniġġjar tar-riskju għandha 
tiġi aġġornata skont dan.

rekwiżit bħala kundizzjoni tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u s-
sistema tal-immaniġġjar tar-riskju għandha 
tiġi aġġornata skont dan. Irrispettivament 
minn jekk ir-rekwiżit ikunx ikkonfermat 
jew irtirat, il-Kummissjoni trid tiddikjara 
r-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħha fid-
dettall, u d-deċiżjoni għandha tkun 
dokumentata kif xieraq.

Or. es

Emenda 20
Jorgo Chatzimarkakis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha żżomm il-lista 
aġġornata. 

L-Aġenzija għandha żżomm il-lista 
aġġornata. Il-prodotti mediċinali inklużi 
fil-lista msemmija hawn fuq ta' prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem iridu 
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.

Or. de

Emenda 21
Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija, f'kollaborazzjoni mal-Istati 1. L-Aġenzija, f'kollaborazzjoni mal-Istati 
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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.

Membri u l-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi database u netwerk ta' 
proċessar ta' dejta (minn hawn ’il quddiem 
‘id-database Eudravigilance’) 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.

Or. en

Emenda 22
Patrizia Toia

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafi 2 u 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tiżgura li 
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku għandu jkollhom il-livelli xierqa 
ta' aċċess għad-database tal-
Eudraviġilanza bil-garanzija li d-dejta 
personali tiġi protetta.

L-Aġenzija għandha tiżgura li 
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku jkollhom aċċess għad-database 
Eudravigilance bil-garanzija li d-dejta 
personali tiġi protetta.

Id-dejta miżmuma fuq id-database tal-
Eudraviġilanza għandha ssir aċċessibbli 
pubblikament f’format aggregat flimkien 
ma’ spjegazzjoni ta’ kif għandha tiġi 
interpretata d-dejta. 

Id-dejta miżmuma fid-database
Eudravigilance għandha ssir aċċessibbli 
pubblikament flimkien ma’ spjegazzjoni 
ta’ kif għandha tiġi interpretata d-dejta. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-database Eudravigilance tkun pubblika u aċċessibbli mhux biss f'format 
aggregat (li huwa ġenerali wisq u jista' jkun qarrieiqi) iżda anke f'format aktar dettaljat.

Emenda 23
Marian-Jean Marinescu

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-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha taħdem id f'id mal-
organizzazzjonijiet tal-professjonisti tal-
kura tas-saħħa u mal-organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti u tal-konsumaturi sabiex ikun 
iddefinit 'il-livell xieraq ta' aċċess'.

Or. en

Emenda 24
Frédérique Ries

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, f'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa forom 
standard strutturati fuq l-Internet u forom 
oħra 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.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni eżatta tal-prodott assoċjat ma' reazzjoni mhux mixtieqa suspettata hija 
fundamentali għal sistema ta' farmakoviġilanza soda. L-emenda proposta tirrikjedi lill-
Aġenzija tiżviluppa kontenut, formats u proċeduri standard u faċli biex jintużaw mill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti meta jirrappurtaw reazzjonijiet mhux 
mixtieqa.

Emenda 25
António Fernando Correia De Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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. 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-
posta, bil-fax, jew b'mod elettroniku.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li tiżdied il-probabbiltà li l-pazjenti jirrappurtaw ir-reazzjonijiet mhux 
mixtieqa, mhuwiex biżżejjed li jsiru konxji mill-importanza tar-rappurtar; il-proċedura ta' 
rappurtar trid ukoll tkun simplifikata u mfassla aktar għal ħtiġijiethom.
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Emenda 26
Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni 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.

Or. en

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 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 726/2004
Artikolu 27 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Peress li ċerti prodotti mediċinali 
jikkawżaw reazzjonijiet mhux mixtieqa, l-
Aġenzija jew l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jippermettu l-obbligu tal-
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konferma tad-djanjożi qabel ma jinbeda 
kwalunkwe trattamet li juża dawk il-
prodotti.

Or. es

Emenda 28
Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni 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 
kompetenti nazzjonali;

(a) membru u supplent għal kull Stat 
Membru, maħtura mill-awtorità 
nazzjonali kompetenti 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).



AM\805980MT.doc 13/13 PE438.505v02-00

MT

Or. en


