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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 rigward it-tilqima kontra l-influwenza AH1N1, li
tqiegħdet fis-suq wara proċess mgħaġġel ħafna, turi n-nuqqas ta' fiduċja taċ-ċittadini fil-ħila 
tal-awtoritajiet li jiggarantixxu l-protezzjoni tagħhom. Studju reċenti juri li 61% tat-tobba 
Franċiżi mhux biħsiebhom jitlaqqmu. Dan il-kuntest jenfasizza aktar, jekk dan kien meħtieġ, 
il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea jkollha politika ta' farmakoviġilanza effikaċi, sabiex isserraħ 
moħħ iċ-ċittadini tagħha u tipproteġihom.

F'dawn l-aħħar snin, b'xorti ħażina nistgħu nsemmu xi każijiet ta' mediċini li, minkejja li 
tqiegħdu fis-suq wara li tlestiet proċedura tradizzjonali, ikkawżaw effetti sekondarji 
sostanzjali:
- ir-rofecoxib (Vioxx®-Ceox®-Ceeoxx®), antinfjammatorju mhux aktar 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 tas-suwiċidji;
- ir-rimonabant (Acomplia®) : mediċina kontra l-obeżità, li tqiegħdet fis-suq mingħajr 
evalwazzjoni xierqa u ġiet irtirata mis-suq Ewropew sena u nofs wara li tqiegħdet fis-suq.
Diversi kawżi wrew li l-kumpaniji farmaċewtiċi għandhom it-tendenza jaħbu kemm jistgħu t-
tagħrif dwar l-effetti mhux mixtieqa tal-mediċini tagħhom, li jista' jkun ta' ħsara għall-bejgħ. 
F'kull waħda minn dawn il-kawżi, stajna naraw li t-tul tal-proċess sa ma tittieħed deċiżjoni u 
ż-żamma tat-tagħrif dwar l-effetti mhux mixtieqa kienu ta' ħsara għall-pazjenti.

L-effetti fuq il-bniedem ta' tali effetti sekondarji huma inaċċettabbli - fir-rigward tal-ispejjeż 
finanzjarji, huma enormi, u hija s-soċjetà kollha kemm hi li ġġarrabhom, billi jammontaw 
għal 5% tar-rikoveri fl-isptarijiet u 5% tal-kawżi ta' mewt fl-isptarijiet.

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

Qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, il-mediċina għandha tkun evalwata. 
Dan isir matul perjodu ta' żmien limitat fuq kampjun ta' pazjenti magħżula. Huwa l-irwol tal-
farmakoviġilanza li sussegwentement tkabbar l-għarfien tagħna dwar l-effetti mhux mixtieqa 
sabiex titnaqqas kemm jista' jkun il-ħsara fost il-popolazzjoni.

Ir-Rapporteur tagħkom tibża' li d-Direttiva ddgħajjef is-sistema ta' farmakoviġilanza, minflok 
ma ssaħħaħha, għar-raġunijiet li ġejjin: 

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

2. L-għan tal-obbligu tal-finanzjament pubbliku jista' jwassal biex is-sistema ta' 
farmakoviġilanza ssir sempliċi fornitur ta' servizzi tal-kumpaniji farmaċewtiċi. Bil-kuntrarju, 
ir-Rapporteur tipproponi li jissaħħew is-sistemi nazzjonali u reġjonali indipendenti ta' 
farmakoviġilanza.
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3. It-tisħiħ tal-kontroll min-naħa tal-kumpaniji fuq il-ġbir, l-analiżi u l-interpretazzjoni tad-
dejta jpoġġihom f'sitwazzjoni insostenibbli ta' kunflitt tal-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 elettronika 
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' tiġi sfruttata).

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

Bosta proposti għadhom dgħajfin wisq u għandhom jissaħħew:

1. Il-formalizzazzjoni ta' Kumitat Ewropew Konsultattiv tal-Ġestjoni tar-Riskji (PRAAC) li 
fir-realtà la għandu aktar awtorità u lanqas awtonomija mill-Grupp ta' Ħidma attwali dwar il-
Farmakoviġilanza 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, bil-pretest ta' kunfidenzjalità kummerċjali. Dawn il-PSURs u r-
rapporti ta' valutazzjoni kollha għandhom isiru pubbliċi bla dewmien.

Bħala konklużjoni:
 It-tisħiħ tal-kriterji li jippermettu l-għoti ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 

aktar sikura, li jimplika r-rekwiżit li mediċina ġdida ġġib progress terapewtiku reali; 
l-ebda ġeneralizzazzjoni tal-"fast track" 

 Il-garanzija tal-kwalità tad-dejta ta' farmakoviġilanza 
 L-iżgurar tal-mezzi għal farmakoviġilanza pubblika effikaċi
 It-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:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-ippjanar ta' farmakoviġilanza għall
kull prodott individwali mediċinali mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-
suq għandu jitwettaq fil-kuntest ta' sistema 
tal-immaniġġjar tar-riskju u għandu jkun 
proporzjonat mar-riskji identifikati, mar-
riskji potenzjali, u mal-ħtieġa għal tagħrif 
addizzjonali dwar il-prodott mediċinali. 
Għandu jkun previst ukoll li kwalunkwe 
miżura ewlenija li tinsab f'sistema tal-
immaniġġjar tar-riskju tiġi inkluża fl-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq bħala 
kundizzjoni.

(7) L-ippjanar ta' farmakoviġilanza għal
kull prodott individwali mediċinali mid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandu jitwettaq fil-kuntest ta' 
sistema tal-immaniġġjar tar-riskju u 
għandu jkun proporzjonat mar-riskji 
identifikati, mar-riskji potenzjali, u mal-
ħtieġa għal tagħrif addizzjonali dwar il-
prodott mediċinali. Għandu jkun previst 
ukoll li kwalunkwe miżura ewlenija li 
tinsab f'sistema tal-immaniġġjar tar-riskju 
tiġi inkluża fl-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq bħala kundizzjoni. Jekk il-
kundizzjonijiet inklużi fl-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ma jiġux issodisfati 
sal-iskadenza korrispondenti, l-
awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom 
is-setgħa u r-riżorsi xierqa biex 
jissospendu jew jirrevokaw minnufih l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Or. en

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 
aktar stretti fil-leġiżlazzjoni sabiex ikun żgurat li l-kumpaniji farmaċewtiċi jikkompletaw l-
istudji li wiegħdu.

Emenda 2

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-

(9) Fejn, fil-każ ta' ħtieġa medika li ma 
ġietx issodisfata, prodott mediċinali huwa 
awtorizzat suġġett għar-rekwiżit li jsir 
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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 
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').

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 suspetta għal prodotti mediċinali 
bħal dawn, li għandha tkun identifikata 
b'simbolu speċifiku fuq barra tal-pakkett 
u b'sentenza ta' spjega korrispondenti fil-
fuljett, 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 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. en

Ġustifikazzjoni

Twissijiet speċjali għal mediċini immoniterjati intensivament jgħinu kemm lill-professjonisti 
fil-qasam tal-kura tas-saħħa kif ukoll lill-pazjenti jidentifikaw mediċini ġodda taħt 
sorveljanza intensiva u jżidu s-sensibilizzazzjoni tagħhom fir-rigward tar-rappurtar ta' kull 
reazzjoni mhux mixtieqa li tista' titfaċċa kif diġà rrakkomandat mill-Istitut tal-Mediċina tal-
Istati Uniti fir-rapport tiegħu tal-2006. Din il-miżura tista' tittejjeb aktar biż-żieda ta' simbolu 
fuq il-kaxxa bħal pereżempju t-trijanglu iswed () li diġà jintuża u huwa magħruf sew f'xi 
Stati Membri.

Emenda 3

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-

(10) Fi żmien ħames snin mid-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni, 
wara konsultazzjonijiet ma' 
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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.

organizzazzjonijiet tal-konsumatur u tal-
pazjenti, ma' organizzazzjonijiet tal-
professjonisti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, mal-Istati Membri u ma' partijiet 
interessati oħra, għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
ta' valutazzjoni dwar il-leġġibbiltà u s-
sommarji tal-karatteristiċi tal-prodott u 
tal-fuljetti fil-pakketti.
Wara analiżi ta' tali dejta, il-
Kummissjoni, jekk ikun xieraq, għandha 
tressaq proposti sabiex jittejbu l-
preżentazzjoni u l-kontenut tas-sommarji 
tal-karatteristiċi tal-prodott u tal-fuljett 
fil-pakketti sabiex ikun żgurat li jkunu 
sors siewi ta' tagħrif għall-pubbliku 
ġenerali u għall-professjonisti fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nozzjoni ta' sommarju toħloq problema. Huwa aktar importanti li r-rapport jitfassal b'mod 
leġġibbli biex ikun żgurat li l-pazjent jaqra t-tagħrif meħtieġ kollu.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Biex aktar tiżdied il-koordinazzjoni 
tar-riżorsi bejn l-Istati Membri, Stat 
Membru għandu jkun awtorizzat li 
jiddelega ċerti ħidmiet ta' 
farmakoviġilanza lil Stat Membru ieħor.

(17) Kull Stat Membru għandu jkun 
responsabbli mis-sorveljanza tar-
reazzjonijiet mhux mixtieqa li jseħħu fit-
territorju tiegħu. Biex aktar jiżdied il-livell 
ta' għarfien fil-farmakoviġilanza, l-Istati 
Membri għandhom jitħeġġew jorganizzaw 
it-taħriġ u jaqsmu t-tagħrif u l-għarfien 
b'mod regolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli għalkollox mill-identifikazzjoni u s-segwitu ta' xi 
reazzjoni mhux mixtieqa għal mediċina li tqiegħdet fis-suq fit-territorju tiegħu. 
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Emenda 5

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex iżidu l-livell ta' trasparenza fil-
proċessi ta' farmakoviġilanza, l-Istati 
Membri għandhom joħolqu u jżommu 
portali fuq l-internet dwar is-sikurezza tal-
mediċini. Għall-istess għan, id-detenturi 
tal-awtorizazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet bi 
twissijiet bikrija dwar avviżi ta' sikurezza 
u l-awtoritajiet għandhom jikkomunikaw 
lil xulxin twissijiet bħal dawn.

(19) Biex iżidu l-livell ta' trasparenza fil-
proċessi ta' farmakoviġilanza, l-Istati 
Membri għandhom joħolqu u jżommu 
portali fuq l-internet dwar is-sikurezza tal-
mediċini. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għandhom ikunu 
meħtieġa jressqu lill-awtoritajiet l-avviżi 
ta' sikurezza li jkun biħsiebhom ixerrdu 
għal awtorizzazzjoni minn qabel.
Minnufih wara li ssir talba bħal din, l-
awtoritajiet għandhom jikkomunikaw lil 
xulxin twissija minn qabel dwar dawn l-
avviżi ta' sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li kull tagħrif dwar il-mediċini li jingħata mill-kumpaniji lill-
pubbliku ġenerali ma jkunx bħala reklam. Il-prinċipju tal-validazzjoni minn qabel tat-tagħrif 
diġà huwa applikat għall-fuljetti fil-pakketti, għall-kampanji pubbliċi kif ukoll fil-proposta 
dwar tagħrif lill-pubbliku ġenerali dwar il-mediċini li jeħtieġu riċetta li attwalment qed tiġi 
diskussa, u għall-konsistenza għandu jkun applikat għat-tagħrif tal-farmakoviġilanza.

Emenda 6

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Għall-ħarsien tas-saħħa pubblika, 
għandu jkun hemm finanzjament xieraq 
tal-attivitjiet relatati mal-farmakoviġilanza 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 
Għandu jkun possibbli l-iżgurar ta' 
finanzjament adegwat għall-attivitajiet ta' 
farmakoviġilanza permezz tal-ġbir ta' 
miżati. Madankollu, l-immaniġġjar ta' 

(28) Għall-ħarsien tas-saħħa pubblika, 
għandu jkun hemm finanzjament xieraq 
tal-attivitjiet relatati mal-farmakoviġilanza 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 
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dawn il-miżati miġbura għandha tkun 
taħt il-kontroll permanenti tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti biex tkun garantita 
l-indipendenza tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet tal-farmakoviġilanza għandhom ikunu ffinanzjati pubblikament mhux biss biex 
tkun żgurata l-indipendenza tagħhom iżda wkoll għaliex l-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għalkollox mill-farmakoviġilanza (anke fir-rigward ta' finanzjament) billi huma 
jġarrbu l-ispejjeż marbuta mal-effetti sekondarji kemm fir-rigward tal-morbidità kif ukoll fir-
rigward tal-mortalità. Skont il-Kummissjoni Ewropea, "huwa stmat li 5 % tal-ammissjonijiet 
fl-isptarijiet huma kkawżati minn reazzjoni mediċinali mhux mixtieqa, 5 % tal-pazjenti kollha 
fl-isptarijiet ibatu minn reazzjoni mediċinali mhux mixtieqa u reazzjonijiet mediċinali mhux 
mixtieqa huma l-ħames kawża l-iżjed komuni ta' mewt fi sptar".

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 29 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Din id-Direttiva għandha tapplika 
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-data* u għar-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-moviment liberu ta' dik id-data**. 
Bil-għan li r-reazzjonijiet ħżiena jiġu 
lokalizzati, valutati, mifhuma u evitati, u 
sabiex ikunu identifikati r-riskji u 
tittieħed azzjoni sabiex jitnaqqsu r-riskji u 
jiżdiedu l-benefiċċji tal-prodotti 
mediċinali bil-għan li tkun 
issalvagwardjata s-saħħa pubblika, 
għandu jkun possibbli li d-dejta personali 
tiġi pproċessata fis-sistema 
Eudravigilance b'konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-protezzjoni 
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tad-dejta. Dak il-għan jikkostitwixxi 
interess pubbliku sostanzjali li jista' jkun 
iġġustifikat jekk id-dejta identifikabbli 
dwar is-saħħa tkun ipproċessata biss meta 
jkun meħtieġ u jekk il-partijiet involuti 
jivvalutaw tali ħtieġa f'kull stadju tal-
proċess tal-farmakoviġilanza.
* ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
** ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tkopri tagħrif personali sensittiv ferm li għandu jkun imħares għalkollox. Ara 
wkoll l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ta' April 2009.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-punt 11 qed jinbidel b'dan li ġej: imħassar
"11) Reazzjoni mhux mixtieqa: Rispons 
għal prodott mediċinali li hija ta' ħsara u 
li mhux intenzjonata.”;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li terġa' tintuża il-formulazzjoni inizjali (Artikolu 1, punt 11 tad-Direttiva 
2001/83/KE kkonsolidata) li tippreċiża sew li huma kundizzjonijiet normali ta' użu u tevita l-
konfużjoni partikolarment f'każijiet ta' użu ħażin jew ta' abbuż.

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15) Studju dwar is-sikurezza wara l- 15) Studju dwar il-farmakoviġilanza wara 
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awtorizzazzjoni: Kwalunkwe studju bi
prodott mediċinali awtorizzat imwettaq bl-
għan li jidentifika, jikkaratterizza jew 
jikkwantifika riskju għas-saħħa, 
jikkonferma l-profil ta' sikurezza tal-
prodott mediċinali, jew ikejjel l-effettività
tal-miżuri tal-immaniġġjar tar-riskju.”;

l-awtorizzazzjoni: Kwalunkwe studju dwar
prodott mediċinali awtorizzat prekoċement 
għal raġunijiet ta' saħħa pubblika fin-
nuqqas ta' alternattiva terapewtika, jew li 
jsir fuq talba tal-awtoritajiet tas-saħħa 
ladarba mediċina tqiegħdet fis-suq,
imwettaq bl-għan li jidentifika, 
jikkaratterizza jew jikkwantifika riskju ta' 
reazzjoni mhux mixtieqa, jew li jevalwa l-
profil tar-reazzjonijiet mhux mixtieqa tal-
prodott mediċinali u tal-benefiċċju tiegħu 
meta mqabbla mar-riskji, jew ikejjel l-
effikaċja tal-miżuri tal-immaniġġjar tar-
riskju.”;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' studju wara l-awtorizzazzjoni huwa ta' sorveljanza tar-reazzjonijiet mhux 
mixtieqa tal-mediċini fuq il-bniedem. L-għan tagħha mhuwiex ta' sorveljanza tas-"sikurezza 
wara l-awtorizzazzjoni". L-istudji tas-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni m'għandhomx iservu 
biex jinkisbu awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq malajr, fin-nuqqas ta' evalwazzjoni 
xierqa. 

Emenda 10

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

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 speċifiċi mfassla biex 
jikkwantifikaw jew jevitaw jew 
jimminimizzaw ir-riskji relatati ma' prodott 
mediċinali, inkluża l-evalwazzjoni tal-
effikaċja ta' dawn l-interventi, jew biex 
jidentifikaw prekoċement xi riskji ġodda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-mediċini kollha disponibbli fis-suq Ewropew għandhom ikunu ssorveljati b'mod strett mis-



PE430.773v01-00 12/33 PA\797105MT.doc

MT

sistema ta' farmakoviġilanza ġenerali, billi l-effikaċja tagħhom trid tissaħħaħ kemm f'livell 
Ewropew kif ukoll f'livell nazzjonali. Sistema ta' mmaniġġjar tar-riskju m'għandux ikollha l-
għan "li tidentifika r-riskji ta' mediċina": dak huwa l-irwol tal-evalwazzjoni qabel l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Sistema ta' mmaniġġjar tar-riskju għandha tippermetti li 
jkunu evitati r-riskji diġà identifikati bis-saħħa tal-evalwazzjoni qabel l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28c) Sistema ta' farmakoviġilanza: sistema 
utilizzata mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq u mill-Istati Membri 
biex iwettqu l-ħidmiet u r-
responsabbiltajiet imniżżla fit-Titolu IX u 
mfassla biex tissorvelja s-sikurezza tal-
prodotti mediċinali awtorizzati u biex
tiżvela kwalunkwe bidla fil-bilanċ bejn il-
benefiċċju u r-riskju tagħhom.

(28c) Sistema ta' farmakoviġilanza: sistema 
li tippermetti lid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u lill-
Istati Membri biex iwettqu l-ħidmiet u r-
responsabbiltajiet imniżżla fit-Titolu IX:

(a) li jiġbru tagħrif utli għas-sorveljanza 
tal-mediċini, partikolarment rigward ir-
reazzjonijiet mhux mixtieqa tagħhom fuq 
il-bniedem, anke f'każ ta' użu ħażin, ta' 
abbuż tal-mediċini, u ta' żbalji mediċinali; 
u

(b) li jevalwaw xjentifikament dan it-
tagħrif sabiex jiżvela kwalunkwe bidla fil-
bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-
mediċini awtorizzati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-farmakoviġilanza hija dixxiplina xjentifika ta' osservazzjoni qabel kollox għas-servizz tal-
pazjenti. L-għan tagħha mhuwiex is-sorveljanza tas-"sikurezza tal-mediċini" (frażi ambigwa li 
tuża vokabolarju li jiżgwida minħabba konnotazzjoni pożittiva): id-dejta tal-farmakoviġilanza 
mhijiex dejta kummerċjali miġbura mill-kumpaniji fil-qafas ta' servizz ta' wara l-bejgħ. L-
għan tal-farmakoviġilanza huwa s-sorveljanza tar-reazzjonijiet mhux mixtieqa tal-mediċini 
fuq il-bniedem.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt d a (ġdid)
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – punti 32 a), 32 b) u 32 c) (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Jiddaħħlu l-punti li ġejjin:
'32a) żball mediku: ommissjoni jew 
azzjoni mhux intenzjonata marbuta ma' 
mediċina li tista' tkun il-kawża ta' riskju 
jew ta' effett mhux mixtieq għall-pazjent. 
Żball mediku huwa intrinsikament 
evitabbli, għaliex juri dak li kellu jsir u li 
ma sarx matul it-terapija mediċinali ta' 
pazjent. Żball mediku jista' jikkonċerna 
stadju wieħed jew aktar taċ-ċiklu tal-
mediċina, bħall-għażla tal-fuljett tal-
mediċina, kif tinkiteb mit-tabib, kif 
tingħata mill-ispiżjar, il-validazzjoni, il-
preparazzjoni, il-ħżin, il-forniment, l-
amministrazzjoni, it-tagħrif u l-
monitoraġġ terapewtiku, iżda wkoll l-
interfaces tagħha, bħall-
komunikazzjonijiet u t-traskrizzjonijiet.
32b) użu ħażin: użu mhux konformi mar-
rakkomandazzjonijiet fis-sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott (SPC). 
32c) użu ġustifikat medikament li ma 
jkunx skont l-indikazzjonijiet: każ 
partikolari ta' użu deliberatament mhux 
konformi mar-rakkomandazzjonijiet tat-
taqsima "indikazzjonijiet" tal-SPC iżda 
bbażat fuq id-dejta tal-valutazzjoni.'

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 11 – punt 3a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiddaħħal il-punt 3a li ġej: imħassar
"(3a) taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ biex il-mediċina tintuża b'mod 
sikur u effettiv;”

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 – punt a
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 11 – subparagrafu 2

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-
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, il-fuljett għandu 
jinkludi din id-dikjarazzjoni: "Dan il-
prodott mediċinali li għadu kif ġie 
awtorizzat jinsab taħt sorveljanza intensiva 
sabiex jiżdied l-għarfien dwar ir-
reazzjonijiet mhux mixtieqa tiegħu. Ir-
reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa għandhom jiġu rappurtati lil 
<isem u indirizz tal-internet tal-awtorità 
kompetenti nazzjonali.” Mad-dikjarazzjoni 
għandu jkun hemm trijanglu iswed 
maqlub ta' taħt fuq  . It-trijanglu iswed 
għandu jidher ukoll fuq barra tal-pakkett.

Or. en



PA\797105MT.doc 15/33 PE430.773v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Responsabilizzazzjoni tal-pazjenti u tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa: jeħtieġ li jifhmu 
għaliex iridu jirrappurtaw jekk ir-rappurtar se jitħeġġeġ tassew.

Emenda 15

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 1 – paragrafu 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom ifasslu rapport ta' evalwazzjoni 
u kummenti dwar il-fajl fir-rigward tar-
rizultati tat-testijiet farmaċewtiċi u pre-
kliniċi, tat-testijiet kliniċi u tas-sistema tal-
immaniġjar tar-riskju u tas-sistema ta' 
farmakoviġilanza tal-prodott mediċinali 
kkonċernat. Ir-rapport ta' evalwazzjoni 
għandu jiġi aġġornat kull meta tagħrif ġdid 
isir disponibbli li hu importanti għall-
valutazzjoni tal-kwalità, tas-sikurezzza jew 
tal-effikaċja tal-prodott mediċinali 
kkonċernat.

4. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom ifasslu rapport ta' evalwazzjoni 
u kummenti dwar il-fajl fir-rigward tar-
riżultati tat-testijiet farmaċewtiċi u 
prekliniċi, tat-testijiet kliniċi u tas-sistema 
tal-immaniġjar tar-riskju u tas-sistema ta' 
farmakoviġilanza tal-prodott mediċinali 
kkonċernat. Ir-rapport ta' valutazzjoni 
għandu jippreċiża l-iżvilupp naturali tal-
marda, trattamenti eżistenti għall-
indikazzjoni mitluba, meta jkun xieraq, u 
jekk il-mediċina ġġibx progress 
terapewtiku meta mqabbel ma' trattamenti 
eżistenti ('valur miżjud' jew 'titjib fis-
servizz mediku mogħti'). Ir-rapport ta' 
evalwazzjoni għandu jiġi aġġornat kull 
meta tagħrif ġdid isir disponibbli li hu 
importanti għall-valutazzjoni tal-kwalità, 
tas-sikurezzza jew tal-effikaċja tal-prodott 
mediċinali kkonċernat. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ewwel pass sabiex titnaqqas kemm jista' jkun il-ħsara kkawżata mir-reazzjonijiet mhux 
mixtieqa fil-pazjenti huwa li ma jittiħdux mediċini meta ma jkunux utli. Sabiex titnaqqas 
kemm jista' jkun il-ħsara kkawżata mir-reazzjonijiet mhux mixtieqa fil-pazjenti, il-kriterji 
għall-ħruġ ta' awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq iridu jinbidlu wkoll: il-ħtieġa, meta 
tintalab l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, li jintwera li mediċina ġdida ġġib progress 
terapewtiku jippermetti li jkun evitat li l-popolazzjoni tkun esposta bla bżonn għal ħsara li 
tista' tkun evitata.
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Emenda 16

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 21 a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tista' tingħata awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq suġġetta għal waħda jew 
iżjed minn dawn il-kundizzjonijiet: 

Jekk il-prodott mediċinali jissodisfa 
ħtiġijiet mediċi mhux issodisfati u jekk il-
bilanċ tiegħu tal-beneffiċji u r-riskji jista' 
jitqies pożittiv, tista' tingħata 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
suġġetta għal waħda jew iżjed minn dawn 
il-kundizzjonijiet: 

(1) it-teħid ta' ċerti miżuri għall-użu sikur 
tal-prodotti mediċinali li jinsab fis-sistema 
tal-immaniġġjar tar-riskju;

(1) it-teħid ta' ċerti miżuri għall-użu sikur 
tal-prodotti mediċinali li jinsab fis-sistema 
tal-immaniġġjar tar-riskju;

(2) it-twettiq ta' studji dwar is-sikurezza ta' 
wara l-awtorizzazzjoni;

(2) it-twettiq ta' studji dwar is-sikurezza ta' 
wara l-awtorizzazzjoni;

(3) il-konformità mar-rekwiżiti dwar 
reġistrazzjoni ta' reazzjoni mhux mixtieqa 
jew rappurtar li huma aktar riġidi minn 
dawk imsemmija fit-Titolu IX;

(3) il-konformità mar-rekwiżiti dwar 
reġistrazzjoni ta' reazzjoni mhux mixtieqa 
jew rappurtar li huma aktar riġidi minn 
dawk imsemmija fit-Titolu IX;

(4) kwalunkwe kundizzjoni jew restrizzjoni 
oħra fir-rigward tal-użu sikur u effettiv tal-
prodott mediċinali.

(4) kwalunkwe kundizzjoni jew restrizzjoni 
oħra fir-rigward tal-użu sikur u effettiv tal-
prodott mediċinali.

L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tistipula dati tal-għeluq għat-
twettiq tal-kundizzjonijiet fejn meħtieġ.

L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tistipula dati tal-għeluq għat-
twettiq tal-kundizzjonijiet fejn meħtieġ. 
Jekk il-kundizzjonijiet inklużi fl-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ma 
jiġux issodisfati sal-iskadenza 
korrispondenti, l-awtoritajiet kompetenti 
għandu jkollhom is-setgħa u r-riżorsi 
xierqa biex jissospendu jew jirrevokaw 
minnufih l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq.

Or. en

Justification

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 



PA\797105MT.doc 17/33 PE430.773v01-00

MT

the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 23 – paragrafu 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Biex il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-
riskju jkun jista' jiġi evalwat 
kontinwament, l-awtorità nazzjonali 
kompetenti tista' fi kwalunkwe ħin titlob 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq biex iressaq dejta li turi li l-
bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju għadu 
favorevoli.

4. Biex il-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-
riskju jkun jista' jiġi evalwat 
kontinwament, l-awtorità nazzjonali 
kompetenti tista' fi kwalunkwe ħin titlob 
lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u lis-sistema ta' 
farmakoviġilanza tiegħu biex iressaq id-
dejta meħtieġa għall-evalwazzjoni mill-
ġdid tal-bilanċ tal-benefiċċji u r-riskji.

Or. fr

Emenda 18

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – subpunt a 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jitwaqqaf grupp ta' 
koordinazzjoni għall-finijiet li ġejjin:

1. Għandhom jitwaqqfu żewġ gruppi ta' 
koordinazzjoni għall-finijiet li ġejjin:

(a) Grupp ta' koordinazzjoni għar-
rikonoxximent reċiproku u l-proċeduri 
deċentralizzati għall-finijiet li ġejjin:

a) l-eżami ta' kwalunkwe mistoqsija 
relatata ma' awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq ta' prodott mediċinali f'żewġ Stati 
Membri jew aktar skont il-proċeduri 

(i) l-eżami ta' kwalunkwe mistoqsija 
relatata ma' awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq ta' prodott mediċinali f'żewġ Stati 
Membri jew aktar skont il-proċeduri 
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stipulati fil-Kapitolu 4; stipulati fil-Kapitolu 4;

b) l-eżami tal-mistoqsijiet relatati mal-
farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali 
awtorizzati mill-Istati Membri, skont l-
Artikoli 107c, 107e, 107g, 107l u 107r;
c) l-eżami tal-mistoqsijiet relatati mal-
bidliet tal-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija mill-Istati Membri, skont l-
Artikolu 35(1).

(ii) l-eżami tal-mistoqsijiet relatati mal-
bidliet tal-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija mill-Istati Membri, skont l-
Artikolu 35(1), bl-eċċezzjoni ta' kull 
kwistjoni marbuta mal-farmakoviġilanza.
Biex jaqdi dmirijietu, il-grupp ta' 
koordinazzjoni għar-rikonoxximent 
reċiproku u l-proċeduri deċentralizzati 
għandu jkun megħjun mill-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-
Bniedem imsemmi fl-Artikolu 5, 
paragrafu 1, tar-Regolament (KE) Nru 
726/2004.
(b) Grupp ta' koordinazzjoni għall-
evalwazzjoni tar-riskji fir-rigward tal-
farmakoviġilanza huwa responsabbli mill-
kompiti li ġejjin:
(i) l-eżami tal-mistoqsijiet relatati mal-
farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali 
awtorizzati mill-Istati Membri, skont l-
Artikoli 107c, 107e, 107g, 107l u 107r;
(ii) l-eżami tal-mistoqsijiet relatati mal-
bidliet tal-kundizzjonijiet tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija mill-Istati Membri, skont l-
Artikolu 35(1), għal kull kwistjoni 
marbuta mal-farmakoviġilanza.

L-Aġenzija għandha twettaq il-ħidmiet 
tas-segretarjat għal dan il-grupp ta' 
koordinazzjoni.
Fit-twettiq tal-ħidmiet ta' farmakoviġilanza 
tiegħu, il-grupp ta' koordinazzjoni għandu 
jkun megħjun mill-Kumitat Konsultattiv 
tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004. ”

Fit-twettiq tal-ħidmiet ta' farmakoviġilanza 
tiegħu, il-grupp ta' koordinazzjoni għandu 
jkun megħjun mill-Kumitat Ewropew tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004. ”

L-Aġenzija għandha twettaq il-ħidmiet 
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tas-segretarjat ta' dawn il-gruppi ta' 
koordinazzjoni.

Or. fr

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-ħidmiet ta' farmakoviġilanza 
tiegħu, il-grupp ta' koordinazzjoni għandu 
jkun megħjun mill-Kumitat Konsultattiv 
tal-Evalwazzjoni tar-Riskju fil-qasam tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004. ”

Fit-twettiq tal-ħidmiet ta' farmakoviġilanza 
tiegħu, il-grupp ta' koordinazzjoni għandu 
jkun megħjun mill-Kumitat tal-
Farmakoviġilanza msemmi fl-
Artikolu 56(1)(aa) tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004. ”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla Orizzontali Meħtieġa fil-Proposta kollha - Il-proposta tistabbilixxi Kumitat Konsultattiv 
dwar il-Valutazzjoni tar-Riskji tal-Farmakoviġilanza u tinkarigah b'kompiti importanti ta' 
farmakoviġilanza iżda mbagħad tagħtih biss rwol konsultattiv u l-ebda awtorità - l-irwol tal-
kumitat għandu jissaħħaħ u dan għandu jkun rifless fit-titolu tiegħu. 

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Il-Membri tal-grupp ta' koordinazzjoni u 
l-esperti għandhom, fir-rigward tat-twettiq 
ta' ħidmiethom, joqogħdu fuq ir-riżorsi 
xjentifiċi u regolatorji disponibbli għall-
korpi nazzjonali tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq. Kull awtorità kompetenti 

“Il-Membri tal-gruppi ta' koordinazzjoni u 
l-esperti għandhom, fir-rigward tat-twettiq 
ta' ħidmiethom, joqogħdu fuq ir-riżorsi 
xjentifiċi u regolatorji disponibbli għall-
korpi nazzjonali tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u tal-farmakoviġilanza, 
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nazzjonali għandha tissorvelja l-livell ta' 
għarfien espert tal-valutazzjonijiet 
imwettqa u tiffaċilita l-attivitajiet tal-
membri maħtura tal-grupp ta' 
koordinazzjoni u tal-esperti.

rispettivament. Kull awtorità kompetenti 
nazzjonali għandha tissorvelja l-livell ta' 
għarfien espert tal-valutazzjonijiet 
imwettqa u tiffaċilita l-attivitajiet tal-
membri maħtura tal-gruppi ta' 
koordinazzjoni u tal-esperti. 

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-
gruppi ta' koordinazzjoni fir-rigward tat-
trasparenza u l-indipendenza tal-membri 
tagħhom ”
Il-membri tal-gruppi ta' koordinazzjoni 
jistgħu jkunu biss membri ta' wieħed mill-
gruppi fl-istess żmien.

Il-membri tal-grupp ta' koordinazzjoni 
għall-Valutazzjoni tar-Riskji fil-qasam 
tal-Farmakoviġilanza huma 
ġerarkikament indipendenti mill-korpi 
nazzjonali inkarigati mill-għoti tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq.

Or. fr

Emenda 21

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 – subpunt c 
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 27 – paragrafi 4 sa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija jew 
ir-rappreżentat u r-rappreżentanti tal-
Kummissjoni għandhom ikunu intitolati li 
jattendu l-laqgħat kollha tal-grupp ta' 
koordinazzjoni.

4. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija jew 
ir-rappreżentat u r-rappreżentanti tal-
Kummissjoni għandhom ikunu intitolati li 
jattendu l-laqgħat kollha tal-gruppi ta' 
koordinazzjoni.

5. Il-membri tal-grupp ta' koordinazjoni 
għandhom jiżguraw li hemm 
koordinazzjoni xierqa bejn il-ħidmiet ta' 
dak il-grupp u l-ħidma tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, inklużi l-korpi 
konsultattivi kkonċernati bl-

5. Il-membri tal-gruppi ta' koordinazjoni 
għandhom jiżguraw li hemm 
koordinazzjoni xierqa bejn il-ħidmiet tal-
grupp tagħhom u l-ħidma tal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, inklużi 
rispettivament il-korpi konsultattivi 
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awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. kkonċernati bl-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq u dawk għas-sorveljanza 
tal-mediċini. 

6. Għajr fejn huwa stipulat mod ieħor f'din 
id-Direttiva, il-grupp ta' koordinazzjoni 
għandu juża l-aħjar sforzi tiegħu biex id-
deċiżjonijiet jittieħdu b'konsensus. Jekk ma 
jistax jintlaħaq ftehim bħal dan, il-
pożizzjoni tal-maġġoranza tal-membri 
għandha tgħodd.

6. Għajr fejn huwa stipulat mod ieħor f'din 
id-Direttiva, il-gruppi ta' koordinazzjoni 
għandu jużaw l-aħjar sforzi tagħhom biex 
id-deċiżjonijiet jittieħdu b'konsensus. Jekk 
ma jistax jintlaħaq ftehim bħal dan, il-
pożizzjoni tal-maġġoranza tal-membri 
għandha tgħodd.

7. Il-membri tal-grupp ta' koordinazzjoni 
huma mitluba, anki wara li jintemmu l-
impenji tagħhom, biex ma jiżvelaw l-ebda 
tagħrif ta' din ix-xorta kopert bl-obbligu 
tas-segretezza professjonali.”

7. L-aġendi dettaljati tal-laqgħat tal-
gruppi ta' koordinazzjoni għandhom 
ikunu disponibbli għall-pubbliku mhux 
aktar tard minn lejlet il-laqgħa. Il-minuti 
dettaljati tal-laqgħat tal-gruppi ta' 
koordinazzjoni, akkumpanjati bid-
deċiżjonijiet meħuda, dettalji tal-voti u 
spjegazzjonijiet tal-voti, inklużi 
opinjonijiet ta' minoranza, għandhom 
ikunu disponibbli għall-pubbliku sax-
xahar wara l-laqgħa.

Or. fr

Emenda 22

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

(a) jiddaħħal il-punt (aa) li ġej: imħassar
"(aa) taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ biex il-mediċina tintuża b'mod 
sikur u effettiv;”

Or. en
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Emenda 23

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

Twissijiet ta' sikurezza importanti ġodda
għal perjodu ta' sena għandhom ikunu 
ppreżentati f'test b'tipa grassa u bis-

simbolu li ġej qabilhom u bit-test li ġej
"Twissijiet importanti ġodda dwar is-
sikurezza". 

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 li għadu kif ġie 
awtorizzat jinsab taħt sorveljanza intensiva 
sabiex jiżdied l-għarfien dwar ir-
reazzjonijiet mhux mixtieqa tiegħu. Ir-
reazzjonijiet kollha suspetti mhux mixtieqa 
għandhom jiġu rappurtati lil <isem u 
indirizz tal-internet tal-awtorità kompetenti 
nazzjonali>.” Mad-dikjarazzjoni għandu 
jkun hemm trijanglu iswed maqlub ta' 
taħt fuq. It-trijanglu iswed għandu jidher 
ukoll fuq barra tal-pakkett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-fuljett ikun informattiv u faċli biex jinftiehem, il-punt b) tal-Artikolu 59 
għandu jkun iċċarat sabiex ikun żgurat li ma jiġux enfasizzati l-bidliet żgħar kollha iżda biss 
it-twissijiet importanti ġodda dwar is-sikurezza.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 20
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 65 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. Fl-Artikolu 65 jiżdied il-punt (g) li ġej: imħassar
“(g) “it-taqsira tat-tagħrif essenzjali 
meħtieġ għall-użu sikur u effettiv tal-
mediċina stipulat fl-Artikolu 11(3a) u l-
Artikolu 59(1)(aa). ”

Or. en

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom: L-Istati Membri għandhom: 
(1) jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jinkoraġġixxu t-tobba, l-ispiżjara u lill-
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa 
jirrappurtaw reazzjonijiet suspettużi mhux 
mixtieqa lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti jew lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

(1) jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jinkoraġġixxu t-tobba, l-ispiżjara u lil 
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa 
jirrappurtaw reazzjonijiet suspetti mhux 
mixtieqa lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti u lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq;

(1a) imexxu kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni pubblika dwar l-
importanza tar-rappurtar tar-reazzjonijiet 
mhux mixtieqa;

(2) jiżguraw li r-rapporti dwar reazzjonijiet 
mhux mixtieqa jkun fihom l-ogħla kwalità 
ta' tagħrif possibbli; 

(2) jiżguraw li r-rapporti dwar reazzjonijiet 
mhux mixtieqa u d-databases ikun fihom 
l-ogħla kwalità ta' tagħrif possibbli; 

(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;
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(3a) jiżguraw li l-pubbliku jingħata 
tagħrif importanti fi żmien xieraq dwar 
preokkupazzjonijiet ta' farmakoviġilanza 
marbuta mal-użu ta' prodott mediċinali u 
li jkollu aċċess permanenti għad-dejta;

(4) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw 
li detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq li jonqos milli jwettaq l-obbligi 
stipulati f'dan it-Titolu jkun suġġett għal 
pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi.

(4) jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw 
li detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq li jonqos milli jwettaq l-obbligi 
stipulati f'dan it-Titolu jkun suġġett għal 
pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Għall-finijiet tal-punt (1) tal-ewwel 
paragrafu l-Istati Membri jistgħu jimponi
rekwiżiti speċifiċi fuq it-tobba, l-ispiżjara u 
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa fir-
rigward tar-rappurtar ta' reazzjonijiet serji 
suspettużi mhux mixtieqa jew mhux 
mistennija.

Għall-finijiet tal-punt (1) tal-ewwel 
paragrafu l-Istati Membri jistgħu jimponu
rekwiżiti speċifiċi fuq it-tobba, l-ispiżjara u 
professjonisti oħra għall-kura tas-saħħa fir-
rigward tar-rappurtar ta' reazzjonijiet serji 
suspetti mhux mixtieqa jew mhux 
mistennija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa aktar xieraq li l-pazjenti u l-professjonisti fil-qasam tas-saħħa jitħeġġew iressqu r-
rapporti tagħhom lill-awtoritajiet kompetenti milli lill-kumpaniji farmaċewtiċi. Ir-rappurtar 
dirett lill-kumpaniji jqajjem tħassib kemm fir-rigward tal-privatezza ta' min juża l-mediċini kif 
ukoll fir-rigward tal-feedback mediku. Barra minn hekk ikunu f'pożizzjoni li jiddeċiedu jekk 
ir-rapport huwiex "reazzjoni mhux mixtieqa", żball mediku, jew xi ħaġa oħra. Għandhom 
isiru wkoll kampanji ta' informazzjoni dwar l-importanza tar-rappurtar.

Emenda 26

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 103

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 103 imħassar
Stat Membru jista' jiddelega kwalunkwe 
ħidma fdata f'idejh skont dan it-Titolu lil 
Stat Membru ieħor sakemm isir ftehim 
bil-miktub minn dan tal-aħħar.
L-Istat Membru li jiddelega għandu 
jgħarraf lill-Kummissjoni, lill-Aġenzija u 
lill-Istati Membri oħra tad-delegazzjoni 
bil-miktub. L-Istat Membru li jiddelega u 
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l-Aġenzija għandhom jippubblikaw dan it-
tagħrif.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli għalkollox mill-identifikazzjoni u s-segwitu ta' xi 
reazzjoni mhux mixtieqa għal mediċina li tqiegħdet fis-suq fit-territorju tiegħu.

Emenda 27

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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet tal-farmakoviġilanza għandhom ikunu ffinanzjati pubblikament mhux biss biex 
tkun żgurata l-indipendenza tagħhom iżda wkoll għaliex l-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għalkollox mill-farmakoviġilanza (anke fir-rigward ta' finanzjament) billi huma 
jġarrbu l-ispejjeż marbuta mal-effetti sekondarji kemm fir-rigward tal-morbidità kif ukoll fir-
rigward tal-mortalità. Skont il-Kummissjoni Ewropea, "huwa stmat li 5 % tal-ammissjonijiet 
fl-isptarijiet huma kkawżati minn reazzjoni mediċinali mhux mixtieqa, 5 % tal-pazjenti kollha 
fl-isptarijiet ibatu minn reazzjoni mediċinali mhux mixtieqa u reazzjonijiet mediċinali mhux 
mixtieqa huma l-ħames kawża l-iżjed komuni ta' mewt fi sptar".

Emenda 28

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 106

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u 
jżomm portal nazzjonali fuq l-internet dwar

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u 
jżomm portal nazzjonali fuq l-internet dwar 
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is-sikurezza tal-mediċini li għandu jkun 
marbut mal-portal Ewropew fuq l-internet 
dwar is-sikurezza tal-mediċini stabbilit 
skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004. Permezz tal-portali 
nazzjonali tal-internet dwar is-sikurezza 
tal-mediċini, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw mill-inqas dan li ġej:

il-mediċini, inkluża paġna tal-internet li 
tirrigwarda biss is-sikurezza tal-mediċini,
li għandu jkun marbut mal-portal Ewropew 
fuq l-internet dwar is-sikurezza tal-
mediċini stabbilit skont l-Artikolu 26 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004. Permezz 
tal-portali nazzjonali tal-internet dwar il-
mediċini, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw mill-inqas dan li ġej:
(1) il-fuljetti għall-mediċini disponibbli 
fis-suq nazzjonali bil-lingwa nazzjonali (u 
meta applikabbli l-link għad-database 
EudraPharm tal-EMEA);
(2) is-sommarju tal-karatteristiċi tal-
prodott u kwalunkwe kundizzjoni 
stabbilita skont l-Artikoli 21a, 22 u 22a, 
flimkien ma' kull skadenza biex jiġu 
ssodisfati, għal kull prodott mediċinali li 
awtorizzaw;
(3) ir-rapporti ta' valutazzjoni flimkien 
mar-rapporti perjodiċi ta' aġġornament 
dwar is-sikurezza mressqa mid-detenturi 
tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
lill-awtoritajiet tas-saħħa;

(1) sistemi tal-immaniġġjar tar-riskju għal 
prodotti mediċinali awtorizzati skont din 
id-Direttiva;

(4) deskrizzjonijiet dettaljati tas-sistemi 
tal-immaniġġjar tar-riskju, u protokolli 
dettaljati għall-istudji ta' wara l-
awtorizzazzjoni għal prodotti mediċinali 
awtorizzati skont din id-Direttiva;

(2) il-lista tal-prodotti mediċinali taħt 
sorveljanza intensiva msemmija fl-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004;

(5) il-lista tal-prodotti mediċinali taħt 
sorveljanza intensiva msemmija fl-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004;

(3) forom strutturali msejsa fuq l-internet 
għar-rappurtar ta' reazzjonijiet suspettużi 
mhux mixtieqa minn professjonisti għall-
kura tas-saħħa u pazjenti msejsa fuq il-
forom imsemmija fl-Artikolu 25 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.

(6) forom strutturali msejsa fuq l-internet 
għar-rappurtar ta' reazzjonijiet suspettużi 
mhux mixtieqa minn professjonisti għall-
kura tas-saħħa u pazjenti msejsa fuq il-
forom imsemmija fl-Artikolu 25 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.
(7) l-aġendi tal-laqgħat tal-Kumitat tal-
Farmakoviġilanza u tal-grupp ta' 
koordinazjzoni u r-rekords tal-laqgħat 
tagħhom, flimkien mad-deċiżjonijiet 
meħuda u d-dettalji u l-ispjegi tal-
votazzjonijiet, inklużi l-opinjonijiet tal-
minoranzi;
(8) talbiet mill-awtorità nazzjonali 
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kompetenti lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq biex 
iħaddem sistema ta' mmaniġġjar tar-
riskju jew biex iwettaq studju ta' wara l-
awtorizzazzjoni, flimkien mal-ispjegi 
mogħtija mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti meta jkun meħtieġ, 
u d-deċiżjoni finali tal-awtorità 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru għandu jkollu portal nazzjonali ta' aġenzija tal-mediċini li jipprovdi tagħrif 
ta' kwalità għolja dwar il-mediċini lill-pubbliku ġenerali. Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi diġà 
għandhom portal bħal dan bħala sors ta' tagħrif ivvalidat u affidabbli dwar il-mediċini u l-
għan ta' din l-emenda huwa li tiġi stabbilita l-bażi legali għal tali portali bħala reazzjoni 
għar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-prattika attwali fir-rigward tal-għoti ta' 
tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodotti mediċinali. Il-portal fl-internet għandu jinkludi taqsima 
apposta għat-tagħrif kollu marbut ma' kwistjonijiet ta' sikurezza u mal-farmakoviġilanza.

Emenda 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa fil-Komunità jew f'pajjiżi terzi li 
jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom, kemm 
jekk rapportati spontanjament minn 
pazjenti jew minn professjonisti għall-kura 
tas-saħħa kif ukoll jekk ikunu seħħew fil-
kuntest ta' studju dwar is-sikurezza wara l-
awtorizzazzjoni. 

1. Id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspetti mhux 
mixtieqa fil-Komunità jew f'pajjiżi terzi li 
jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom, kemm 
jekk rapportati spontanjament minn 
pazjenti jew minn professjonisti għall-kura 
tas-saħħa kif ukoll jekk ikunu seħħew fil-
kuntest ta' test kliniku jew ta' studju dwar 
is-sikurezza wara l-awtorizzazzjoni. 

Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jiżguraw li 
dawn ir-rapporti jkunu aċċessibbli f'punt 
wieħed uniku fi ħdan il-Komunità.

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, ir- Ir-reazzjonijiet suspetti mhux mixtieqa li 
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reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa li 
jseħħu fil-kuntest ta' test kliniku għandhom 
jiġu rreġistrati u rrapurtati skont id-
Direttiva 2001/20/KE.

jseħħu fil-kuntest ta' test kliniku għandhom 
ukoll jiġu rreġistrati u rrappurtati skont id-
Direttiva 2001/20/KE.

2. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq ma jistax jirrifjuta raporti
ta' reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa li 
jaslu elettronikament mingħand pazjenti u 
professjonisti fil-kura tas-saħħa.

2. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandu jgħaddi lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti kull 
rapport ta' reazzjonijiet suspetti mhux 
mixtieqa li jasal mingħand pazjenti u 
professjonisti fil-kura tas-saħħa fi żmien 
sebat ijiem mill-wasla tar-rapporti. Id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandu jgħarraf lill-pazjent u lill-
professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
li r-rapport tagħhom tgħadda lill-
awtoritajiet kompetenti li se jkunu 
inkarigati li jistħarrġuh.
L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ma 
jistgħux jirrifjutaw rapporti ta' 
reazzjonijiet mhux mixtieqa suspetti li 
jaslu bil-posta, bit-telefown, bil-fax jew 
f'format elettroniku minn pazjenti u 
professjonisti fil-qasam tal-kura tas-
saħħa.

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jressqu 
elettronikament fid-database u fin-netwerk 
tal-ipproċessar tad-dejta msemmija fl-
Artikolu 24 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004 (minn issa 'l quddiem 
imsemmi ‘id-database Eudravigilance’) it-
tagħrif dwar ir-reazzjonijiet kollha 
suspettużi u serji mhux mixtieqa li seħħew 
fil-Komunità u f'pajjiżi terzi fi żmien 15-il 
jum wara l-wasla tar-rapport jew, fl-
assenza ta' rapport, fil-jum ta' wara dak li 
fih id-detentur ikkonċernat ikun ġie 
mgħarraf b'dan.

3. Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jressqu 
elettronikament lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti t-tagħrif dwar ir-reazzjonijiet 
kollha suspetti u serji mhux mixtieqa li 
seħħew fil-Komunità u f'pajjiżi terzi fi 
żmien 15-il jum wara l-wasla tar-rapport 
jew, fl-assenza ta' rapport, fil-jum ta' wara 
dak li fih id-detentur ikkonċernat ikun ġie 
mgħarraf b'dan.

Id-detenturi tat-tqegħid fis-suq huma 
mitluba jressqu elettronikament lid-
database Eudravigilance tagħrif dwar 
reazzjonijiet suspettużi mhux mixtieqa u 
mhux serji li jkunu seħħew fil-Komunità, 
fi żmien 90 jum mill-wasla tar-rapport jew, 
fl-assenza ta' rapport, fil-jum ta' wara dak li 
fih id-detentur ikkonċernat ikun ġie 

Id-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet għat-
tqegħid fis-suq huma mitluba jressqu 
elettronikament lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti tagħrif dwar reazzjonijiet 
suspetti mhux mixtieqa u mhux serji li 
jkunu seħħew fis-swieq li fihom joperaw, 
fi żmien 45 jum mill-wasla tar-rapport jew, 
fl-assenza ta' rapport, fil-jum ta' wara dak li 
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mgħarraf b'dan. fih id-detentur ikkonċernat ikun ġie 
mgħarraf b'dan. 

Għal prodotti mediċinali li fihom is-
sustanza attiva msemmija fil-lista' tal-
pubblikazzjonijiet sorveljata mill-Aġenzija 
skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq mhux 
se jkunu meħtieġa jirrappurtaw lid-
database Eudravigilance ir-reazzjonijiet 
suspettużi mhux mixtieqa rreġistrati fil-
letteratura medika elenkata, iżda għandhom 
jissorveljaw il-letteratura medika l-oħra 
kollha u jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni 
suspettuża mhux mixtieqa.

Għal prodotti mediċinali li fihom is-
sustanza attiva msemmija fil-lista tal-
pubblikazzjonijiet sorveljata mill-Aġenzija 
skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq mhux 
se jkunu meħtieġa jirrappurtaw lid-
database Eudravigilance ir-reazzjonijiet 
suspetti mhux mixtieqa rreġistrati fil-
letteratura medika elenkata, iżda għandhom 
jissorveljaw il-letteratura medika l-oħra 
kollha u jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni 
suspetta mhux mixtieqa.

4. L-Istati Membri għandhom jaċċessaw 
rapporti dwar reazzjonijiet mhux mixtieqa 
permezz tad-database Eudravigilance u 
għandhom jaċċessaw il-kwalità tad-dejta li 
waslet mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq. Huma għandhom, kif 
xieraq, jinvolvu lill-pazjenti u lill-
professjonisti fil-kura tas-saħħa fis-segwitu 
ta' kwalunkwe rapport li jirċievu u jitolbu 
li s-segwitu ta' rapporti bħal dawn 
jitwettaq mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ikunu 
meħtieġa jirrappurtaw kwalunkwe tagħrif 
ta' segwitu li jkun wasal fid-database 
Eudravigilance.

4. L-Istati Membri għandhom jaċċessaw il-
kwalità tad-dejta li waslet mid-detenturi
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 
Huma għandhom, kif xieraq, jinvolvu lill-
pazjenti u lill-professjonisti fil-kura tas-
saħħa fis-segwitu ta' kwalunkwe rapport li 
jirċievu. 

Or. en

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspettużi mhux 
mixtieqa li jseħħu fit-territorju tagħhom li 

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
ir-reazzjonijiet kollha suspetti mhux 
mixtieqa li jseħħu fit-territorju tagħhom li 
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jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom mill-
professjonisti għall-kura tas-saħħa u mill-
pazjenti.

jinġiebu għall-attenzjoni tagħhom mill-
professjonisti għall-kura tas-saħħa, mill-
pazjenti, mid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq jew mill-programmi 
ta' ġbir u ta' prevenzjoni tal-iżbalji mediċi.

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 ikunu 
jistgħu jitressqu permezz tal-portali 
nazzjonali tal-internet dwar il-mediċini, kif 
ukoll permezz tal-posta, it-telefown u l-
fax.

2. L-Istati Membri għandhom, fi żmien 15-
il jum wara l-wasla tar-rapporti msemmija 
fil-paragrafu 1, iressqu r-rapporti
elettronikament fid-database 
Eudravigilance. 

2. L-Istati Membri għandhom, fi żmien 15-
il jum wara l-wasla tar-rapporti msemmija 
fil-paragrafu 1, iressqu elettronikament lin-
netwerk tad-databases u tal-ipproċċessar 
tad-dejta msemmi fl-Artikolu 24 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 (minn 
issa 'l quddiem imsemmi database 
Eudravigilance) tagħrif dwar kull 
reazzjoni mhux mixtieqa li sseħħ fit-
territorju tagħhom, jew, fin-nuqqas ta' tali 
tagħrif, fi żmien 15-il jum mid-data meta 
l-awtorità kompetenti saret taf bir-
reazzjoni.

Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandhom jaċċessaw dawn 
ir-rapporti permezz tad-database 
Eudravigilance.

Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, il-professjonisti fil-qasam 
tas-saħħa u l-pubbliku għandhom 
jaċċessaw dawn ir-rapporti permezz tad-
database Eudravigilance, li għandha tista' 
tiġi kkonsultata b'mod permanenti u bla 
dewmien.

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-

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

reazzjoni suspetta mhux mixtieqa miġjuba 
għall-attenzjoni tal-awtoritajiet 
responsabbli għas-sikurezza tal-pazjent fi 
ħdan l-Istat Membru.

Or. fr

Emenda 31

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 21
Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 108

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara konsultazzjoni mal-Aġenzija, mal-
Istati Membri u mal-partijiet interessati, il-
Kummissjoni għandha tadotta u 
tippubblika linji gwida dwar prattika ta' 
farmakoviġilanza tajba għall-prodotti 
mediċinali awtorizzati skont l-
Artikolu 6(1) fit-taqsimiet li ġejjin:

Wara konsultazzjoni mal-Aġenzija, mal-
Istati Membri u mal-partijiet interessati, il-
Kummissjoni għandha tadotta u 
tippubblika linji gwida dwar prattika ta' 
farmakoviġilanza tajba għall-prodotti 
mediċinali awtorizzati skont l-
Artikolu 6(1) fit-taqsimiet li ġejjin:

1) l-istabbiliment u t-tħaddim ta' sistema ta' 
farmakoviġilanza mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-
kontenut u ż-żamma tal-master fajl tas-
sistema ta' farmakoviġilanza;

1) l-istabbiliment u t-tħaddim ta' sistema ta' 
farmakoviġilanza mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-
kontenut u ż-żamma tal-master fajl tas-
sistema ta' farmakoviġilanza;

2) l-assigurazzjoni ta' kwalità u l-kontroll 
ta' kwalità mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti u mill-Aġenzija 
dwar it-twettiq tal-attivitajiet ta'
farmakoviġilanza tagħhom.

2) l-assigurazzjoni ta' kwalità u l-kontroll 
ta' kwalità mid-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti u mill-Aġenzija 
dwar it-twettiq tal-attivitajiet ta' 
farmakoviġilanza tagħhom.

3) l-użu ta' terminoloġiji, format u 
standards miftehma internazzjonalment 
għat-twettiq tal-farmakoviġilanza;

3) l-użu ta' terminoloġiji, formati u 
standards li jippermettu li jinżamm is-
sinifikat kliniku tal-każijiet notifikati u
miftiehma internazzjonalment għat-twettiq 
tal-farmakoviġilanza;

4) il-metodoloġija għas-sorveljanza tad-
dejta fid-database Eudravigilance biex 
tiddetermina jekk hemmx riskji ġodda jew 
li nbidlu;

4) il-metodoloġija għas-sorveljanza tad-
dejta fid-database Eudravigilance biex 
tiddetermina jekk hemmx riskji ġodda jew 
li nbidlu;
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5) il-format ta' rapportar elettroniku ta
reazzjonijiet mhux mixtieqa mill-Istati 
Membri u mid-detenturi tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq;

5) il-format ta' rapportar elettroniku ta'
reazzjonijiet mhux mixtieqa mill-Istati 
Membri u mid-detenturi tal-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq;

6) il-format tar-rapporti elettroniċi 
perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza;

6) il-format tar-rapporti elettroniċi 
perjodiċi ta' aġġornament dwar is-
sikurezza;

7) il-format ta' protokolli, taqsiriet u 
rapporti finali ta' studji għall-istudji dwar 
is-sikurezza ta' wara l-awtorizzazzjoni;

7) il-format ta' protokolli, taqsiriet u 
rapporti finali ta' studji għall-istudji dwar 
is-sikurezza ta' wara l-awtorizzazzjoni;

8) il-proċeduri u l-formati tal-
komunikazzjonijiet ta' farmakoviġilanza.

8) il-proċeduri u l-formati tal-
komunikazzjonijiet ta' farmakoviġilanza.

Dawn il-linji gwida għandhom iqisu l-
ħidma tal-armonizzazzjoni internazzjonali 
mwettqa fil-qasam tal-farmakoviġilanza u 
għandhom fejn meħtieġ jiġu rreveduti biex 
jieħu inkonsiderazzjoni l-progress tekniku 
u xjentifiku.

Dawn il-linji gwida huma msejsa fuq il-
ħtiġijiet tal-pazjenti, f'perspettiva 
xjentifika, u għandhom iqisu l-ħidma tal-
armonizzazzjoni internazzjonali mwettqa 
fil-qasam tal-farmakoviġilanza u 
għandhom fejn meħtieġ jiġu rreveduti biex 
jieħu inkonsiderazzjoni l-progress tekniku 
u xjentifiku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa ta' konformità mal-istandards tal-Konferenza Internazzjonali dwar l-
Armonizzazzjoni ssaħħaħ id-dipendenza kunċettwali u teknika tal-awtoritajiet tas-saħħa mil-
laboratorji farmaċewtiċi. Il-prattiki tajba ta' farmakoviġilanza Ewropej jikkundizzjonaw l-
organizzazzjoni tas-sistema ta' farmakoviġilanza Ewropea. Iridu jiġu stabbiliti b'mod 
pubbliku, bis-saħħa ta' proċess ta' konsultazzjoni trasparenti filwaqt li qabel kollox jitqiesu l-
ħtiġijiet tal-pazjenti Ewropej, u b'perspettiva xjentifika.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tar-rekwiżit għall-inklużjoni 
ta' taqsira tat-tagħrif essenzjali meħtieġ 
għall-użu tal-mediċina b'mod sikur u 
effettivament fit-taqsira dwar il-
karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett tal-
pakket stipulati fil-punt 3a tal-Artikolu 11 
u fil-punt (aa) tal-Artikolu 59(1) tad-

1. Fir-rigward tar-rekwiżit għall-inklużjoni 
tal-profil tar-reazzjonijiet mhux mixtieqa 
tal-mediċina fit-taqsira dwar il-
karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett tal-
pakket stipulati fil-punt 3a tal-Artikolu 11 
u fil-punt (aa) tal-Artikolu 59(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE kif emendat b'din id-
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Direttiva 2001/83/KE kif emendat b'din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom
jiżguraw li r-rekwiżit japplika għal 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
mogħtija qabel id-data stipulata fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) ta' din id-
Direttiva mit-tiġdid ta' din l-
awtorizzazzjoni jew mill-iskadenza ta' 
perjodu ta' tliet snin li jibda minn dik id-
data, skont liema minnhom kienet l-aktar 
bikrija.

Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r-rekwiżit japplika għal 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq 
mogħtija qabel id-data stipulata fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 3(1) ta' din id-
Direttiva mit-tiġdid ta' din l-
awtorizzazzjoni jew mill-iskadenza ta' 
perjodu ta' tliet snin li jibda minn dik id-
data, skont liema minnhom kienet l-aktar 
bikrija. 

Or. fr


