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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposti għall-emenda tad-Direttiva 2001/83/KE u tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 
huma mmirati biex jinkisbu l-għanijiet ġenerali ta’ protezzjoni mtejba tas-saħħa taċ-ċittadini 
tal-UE u funzjonament bla xkiel tas-suq intern għall-prodotti mediċinali għall-użu tal-
bniedem. B’segwitu ta’ dan, il-proposti għandhom l-għan speċifiku biex jipprovdu qafas ċar 
għall-għoti ta’ informazzjoni dwar il-mediċini suġġetti għar-riċetta medika bil-ħsieb li jittejjeb 
l-użu razzjonali ta’ dawn il-mediċini. Din il-proposta tiżgura projbizzjoni fuq ir-reklamar 
dirett lill-konsumatur tal-mediċini suġġetti għar-riċetta medika.

Huwa maħsub li dawn l-għanijiet se jinkisbu billi

• Tkun żgurata kwalità għolja ta’ informazzjoni ġejja minn applikazzjoni koerenti ta’ 
standards definiti b’mod ċar madwar il-Komunità.

• L-informazzjoni titħalla li tiġi pprovduta b’mezzi li jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-
kapaċitajiet ta’ tipi differenti ta’ pazjenti.

• Id-detenturi tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jitħallew jipprovdu b’mod li 
tinftiehem informazzjoni oġġettiva u mhux promozzjonali dwar il-benefiċċji u r-riskji tal-
mediċini tagħhom.

• Ikun żgurat li l-miżuri ta’ sorveljanza u infurzar huma fis-seħħ biex jiżguraw li dawk li 
jipprovdu l-informazzjoni jikkonformaw mal-kriterji ta’ kwalità filwaqt li tiġi evitata l-
burokrazija bla bżonn.

Aktar dettalji dwar l-għanijiet konkreti:

Bil-preżentazzjoni ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li l-pazjenti, iktar 
ma jgħaddi żmien iktar qegħdin jieħdu interess f’saħħithom u jixtiequ jkunu inklużi aktar 
f’dak kollu li għandu x’jaqsam magħha. Għaldaqstant, kura mill-aħjar hija possibbli biss jekk 
il-pazjenti jkunu infurmati sew dwar il-mediċini li qegħdin jieħdu, u b’hekk ikun possibbli t-
teħid ta’ deċiżjonijiet infurmati u l-użu razzjonali tal-mediċini. L-awtur tar-rapport jaqbel 
mal-fehma tal-Kummissjoni li fil-qasam tal-informazzjoni għall-pazjenti, azzjoni f’livell 
Komunitarju jista’ jkollha impatt pożittiv fuq is-saħħa pubblika. Barra minn hekk, jixtieq 
jenfasizza li informazzjoni dwar il-mediċini suġġetti għar-riċetta medika li taqdi tajjeb il-
bżonnijiet u l-apettattivi tal-pazjenti tista’ tmexxi ’l quddiem l-aspett tal-prevenzjoni.

Huwa fatt però li l-informazzjoni disponibbli bħalissa fl-UE dwar il-mediċini suġġetti għar-
riċetta medika hija insuffiċjenti u antikwata. Il-possibilità li xi ċittadin isib l-informazzjoni 
meħtieġa tiddependi minn kemm persuna tkun kapaċi tagħmel użu tajjeb mill-internet u liema 
lingwi titkellem.

B’żieda ma’ dan, minħabba n-nuqqas ta’ kundizzjonijiet armonizzati fir-rigward tal-kontenut 
tal-informazzjoni, ir-regoli u l-prattiki dwar kif din issir disponibbli jvarjaw b’mod sinifikanti 
fost l-Istati Membri. Dan jirriżulta f’aċċess mhux ugwali għall-informazzjoni dwar il-
mediċini.
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Bħalissa t-teħid ta’ azzjoni f’dan il-qasam huwa ta’ importanza partikulari għax il-progress 
tekniku jagħti l-possibilità liċ-ċittadin li fuq l-internet ifittex u jsib informazzjoni, iżda wkoll –
anki mingħajr ma jinduna – materjal promozzjonali, minn madwar id-dinja u b’hekk jesponih 
għal informazzjoni qarrieqa u insuffiċjenti. Għal din ir-raġuni, l-awtur huwa tal-fehma li 
hemm urġenza li din is-sitwazzjoni tinbidel u ċ-ċittadini jkunu pprovduti b’informazzjoni 
konformi mad-dispożizzjonijiet tal-UE, informazzjoni li tkun ukoll affidabbli u mhux 
promozzjonali. L-UE għandha timpenja ruħha sabiex bis-saħħa ta’ informazzjoni ċċertifikata 
jinħoloq kontrapiż informattiv għar-reklami qarrieqa li qegħdin jiċċirkulaw fuq l-internet.

F’dan ir-rigward, għandha tingħata importanza kbira lill-fuljett ta’ tagħrif li jkun hemm f’kull 
pakkett ta’ mediċina. L-informazzjoni pprovduta fil-fuljett tal-pakkett għandha tiġi adattata 
b’tali mod li tinftiehem miċ-ċittadini kollha. Raġuni li toħloq urġenza partikulari f’dan ir-
rigward hija li dan il-fuljett fil-forma kif inhu llum huwa insuffiċjenti, fis-sens li jista’ jbeżża’ 
lill-pazjent u jwasslu biex ma jkomplix xi terapiji li għandu bżonn. Il-proposta tal-
Kummissjoni, fil-qofol tagħha, timmira propju għal tibdil fil-forma tal-fuljett tal-pakkett.

L-awtur tar-rapport jixtieq jenfasizza għal darba oħra li fl-UE għandu jibqa’ pprojbit ir-
reklamar dirett lill-konsumatur tal-mediċini suġġetti għar-riċetta medika. Iżomm ukoll mal-
fehma li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri individwali u l-professjonijisti tas-saħħa 
għandhom jibqgħu għejun importanti ta’ informazzjoni dwar il-mediċini, iżda jqis ukoll lid-
detenturi tal-awtorizzazzjoni bħala sors prezzjuż ta’ informazzjoni mhux promozzjonali dwar 
il-mediċini.

L-awtur huwa konxju tal-fatt li jinħtieġu sistemi ta’ sorveljanza li jiggarantixxu ż-żamma ta’ 
standards armonizzati li jiżguraw informazzjoni mhux promozzjonali u ta’ kwalità għolja.

Għaldaqstant, jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li d-deċiżjoni dwar liema 
mekkaniżmi ta’ sorveljanza huma l-iktar xierqa titħalla f’idejn l-Istati Membri u li jiġi 
stabbilit bħala regola ġenerali li s-sorveljanza għandha ssir wara t-tixrid tal-informazzjoni, 
peress li dan huwa l-aktar mod effikaċi u l-inqas wieħed burokratiku.

L-awtur tal-opinjoni jinnota li hemm bżonn partikulari ta’ titjib fir-rigward tad-definizzjoni 
ta’ x’inhi pubblikazzjoni marbuta mas-saħħa u d-determinazzjoni tal-penalitajiet u tas-
sanzjonijiet; fl-emendi ssir referenza għal dan il-punt.

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, biex jinkorpora l-emendi 
li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda1

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni tal-qafas legali attwali wriet 
ukoll li ċerti restrizzjonijiet fuq il-
possibilitajiet li kumpaniji farmaċewtiċi 
jipprovdi informazzjoni jirriżultaw mill-fatt 
li d-distinzjoni bejn l-idea ta' reklamar u 
informazzjoni mhix interpretata b'mod 
konsistenti mal-Komunità kollha.

(4) L-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni tal-qafas legali attwali wriet 
ukoll li ċerti restrizzjonijiet fuq il-
possibilitajiet li kumpaniji farmaċewtiċi 
jipprovdi informazzjoni jirriżultaw mill-fatt 
li d-distinzjoni bejn l-idea ta' reklamar u 
informazzjoni mhix interpretata b'mod 
konsistenti mal-Komunità kollha. 
B'konsegwenza ta' dan, iċ-ċittadini f'ċerti 
Stati Membri jista' jinċaħdilhom id-dritt li 
jkollhom aċċess, bil-lingwa tagħhom, għal 
informazzjoni ta' kwaltà għolja u mhux 
promozzjonali dwar il-mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa prinċipju fundamentali li, f'soċjetà demokratika, iċ-ċittadini jkollhom aċċess għall-
informazzjoni, inkluża dik dwar il-mediċini bi preskrizzjoni.

Emenda 2

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-professjonisti fil-kura tas-saħħa 
għandhom jibqgħu għejun importanti ta' 
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
għall-pubbliku inġenerali. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini 
għal informazzjoni ta’ kwalità għolja 
permezz ta’ mezzi xierqa. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jistgħu 
jkunu għajn ta' valur ta' informazzjoni 
mhux promozzjonali dwar il-prodotti 
mediċinali tagħhom. Din id-Direttiva 

(8) L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
l-professjonisti fil-kura tas-saħħa 
għandhom jibqgħu għejun importanti ta' 
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
għall-pubbliku inġenerali. L-Istati Membri 
għandhom jiffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini 
għal informazzjoni ta’ kwalità għolja 
permezz ta’ mezzi xierqa. Id-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jistgħu 
jkunu għajn ta' valur ta' informazzjoni 
mhux promozzjonali dwar il-prodotti 
mediċinali tagħhom. Din id-Direttiva 
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għandha għalhekk tistabbilixxi qafas legali 
għat-tixrid ta' informazzjoni speċifika dwar 
il-prodotti mediċinali mid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali. Il-projbizzjoni fuq ir-
reklamar lill-pubbliku inġenerali għal 
prodotti mediċinali esklużivament bi 
preskrizzjoni għandha tinżamm.

għandha għalhekk tistabbilixxi qafas legali 
għat-tixrid ta' informazzjoni speċifika dwar 
il-prodotti mediċinali mid-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq lill-
pubbliku inġenerali. L-istabbiliment tal-
qafas legali meħtieġ għad-detenturi ta' 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq se 
jkabbar iċ-ċertezza legali għall-industrija 
farmaċewtika rigward l-għoti ta' tipi 
speċifiċi ta' informazzjoni lill-pubbliku 
dwar il-mediċinali tagħhom. Il-
projbizzjoni fuq ir-reklamar lill-pubbliku 
inġenerali għal prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tinżamm.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Bi qbil mal-prinċipju ta' proporzonalità, 
huwa xieraq li l-ambitu ta' din id-Direttiva 
jkun limitat għal prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni, bħar-regoli 
attwali tal-Komunità li jippermettu r-
reklamar lill-pubbliku inġenerali ta' 
prodotti mediċinali mhux suġġetti għal 
preskrizzjoni, taħt ċerti kondizzjonijiet.

(9) Bi qbil mal-prinċipju ta' proporzonalità, 
huwa xieraq li l-ambitu ta' din id-Direttiva 
jkun limitat għal prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni, bħar-regoli 
attwali tal-Komunità li jippermettu r-
reklamar lill-pubbliku inġenerali ta' 
prodotti mediċinali mhux suġġetti għal 
preskrizzjoni, taħt ċerti kondizzjonijiet. 
Din id-Direttiva tesiġi li l-Istati Membri 
jippermettu, permezz ta' ċerti kanali u 
soġġett għal monitoraġġ adegwat, l-għoti 
lill-pubbliku ta' ċerta informazzjoni dwar 
mediċinali awtorizzati soġġetti għal 
preskrizzjoni min-naħa ta' detentur ta' 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq jew ta' 
parti terza li taġixxi f'ismu. Għandhom 
ikunu permessi komunikazzjonijiet li ma 
jkunux koperti bit-Titolu VIIIa, sakemm 
ma jkuuux jikkostitwixxu reklamar.

Or. en



PA\797716MT.doc 7/17 PE430,857v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva proposta. Importanti li l-leġiżlazzjoni l-
ġdida ma tipprojbixxix ċerti komunikazzjonijiet, eż. tweġibiet għal misotoqsijiet tal-
professjonijisti tal-kura tas-saħħa dwar użi mhux liċenzjati.

Emenda 4

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li 
informazzjoni mhux promozzjonali u ta' 
kwalità għolja biss dwar il-benefiċċji u r-
riskji ta' prodotti mediċinali soġġetti għal 
preskrizzjoni medika jistgħu jixxerrdu. L-
informazzjoni għandha tqis il-ħtiġijiet u l-
istennijiet tal-pazjenti għall-benefiċċju tal-
pazjenti, għal għażla infurmata u titjib tal-
użu razzjonali tal-prodotti mediċinali. 
Għalhekk, kull informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali dwar prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tkun bi qbil ma' sett ta' kriterji ta' kwalità.

(10) Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet biex jiġi żgurat li 
informazzjoni mhux promozzjonali u ta' 
kwalità għolja biss dwar il-benefiċċji u r-
riskji ta' prodotti mediċinali soġġetti għal 
preskrizzjoni medika jistgħu jixxerrdu. L-
informazzjoni għandha tqis il-ħtiġijiet u l-
istennijiet tal-pazjenti għall-benefiċċju tal-
pazjenti, għal għażla infurmata u titjib tal-
użu razzjonali tal-prodotti mediċinali. Li ċ-
ċittadini tal-UE jingħataw aktar 
informazzjoni ta' kwalità għolja dwar il-
mediċinali sejjer jippermettilhom jagħmlu 
użu aktar razzjonali u f'loku minnhom, li 
għandu jwassal mhux biss lejn li jkollna 
ċittadini mgħarrfa aħjar, imma anki 
soċjetajiet aktar b'saħħithom. Biex dan 
jintlaħaq, kull informazzjoni lill-pubbliku 
inġenerali dwar prodotti mediċinali 
esklużivament bi preskrizzjoni għandha 
tkun bi qbil ma' sett ta' kriterji ta' kwalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessi wkoll għandhom jirriflettu l-mira mistqarra tal-proposta li tħalli liċ-ċittadini 
jagħmlu użu tajjeb (aktar razzjonali u sikur) tal-mediċinali u li ttejjeb iż-żamma ma' 
trattamenti preskritti. Skont id-dejta tad-WHO, aktar minn 50% taċ-ċittadini tal-UE jużaw il-
mediċinali tagħhom ħażin.
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Emenda 5

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Internet huwa ta' importanza 
ewlenija għal dak li huwa għoti ta' 
informazzjoni lill-pazjenti u l-importanza 
tiegħu qed tikber. L-Internet jippermetti 
aċċess kważi mingħajr limitu għall-
informazzjoni mingħajr ma jqis fruntieri 
nazzjonali. Regoli speċifiċi dwar il-
monitoraġġ ta' websajts għandhom jiġu 
stabbiliti biex titqies in-natura 
transkonfinali tal-informazzjoni pprovduta 
minn fuq l-Internet u biex titħalla l-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

(13) L-Internet huwa ta' importanza 
ewlenija għal dak li huwa għoti ta' 
informazzjoni lill-pazjenti u l-importanza 
tiegħu qed tikber. L-Internet jippermetti 
aċċess kważi mingħajr limitu għall-
informazzjoni mingħajr ma jqis fruntieri 
nazzjonali. Regoli speċifiċi dwar il-
monitoraġġ ta' websajts li huma mmirati 
speċifikament lejn ċittadini tal-UE 
għandhom jiġu stabbiliti biex titqies in-
natura transkonfinali tal-informazzjoni 
pprovduta minn fuq l-Internet u biex 
titħalla l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, ġaladarba din id-Direttiva tkopri biss websajts li huma mmirati lejn ċittadini tal-
UE. Ma tkoprix websajts immirati lil hinn mill-UE, u lanqas dawk immirati lejn udjenza 
dinjija, irrispettivament minn jekk l-informazzjoni hijiex iġġenerata fl-UE jew jekk is-server 
huwiex ibbażat fl-UE.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-komunikazzjoni u, skont il-każ, id-
dokumentazzjoni kollha, li ma tkunx bi 
skop ta' rekalamar u li tkun meħtieġa biex 
tingħata tweġiba għal mistoqsija konkreta 
dwar prodott mediċinali speċifiku;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li "l-komunikazzjoni u, skont il-każ, id-dokumentazzjoni kollha, li ma tkunx bi skop ta' 
rekalamar u li tkun meħtieġa biex tingħata tweġiba għal mistoqsija konkreta dwar prodott 
mediċinali speċifiku" la tkun reklamar skont it-Titolu VIII u lanqas informazzjoni fit-tifsira 
tal-Artikolu VIIIa. L-istatus ġuridiku ma għandux jinbidel fir-rigward tal-qagħda attwali.

Emenda 7

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Id-Direttiva 2001/83/KE
Artikolu 86 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

stqarrijiet fattwali u informattivi u materjal 
ta' referenza marbut, pereżempju, ma' tibdil 
fil-pakkett, twissijiet ta' kontro-
indikazzjoni bħala parti minn 
prekawzjonijiet ġenerali dwar drogi, 
katalogi ta' kummerċ u listi ta' prezzijiet, 
sakemm ma jkun fihom l-ebda riklamar 
dwar il-prodott;

stqarrijiet fattwali u informattivi (inklużi 
aħbarijiet jew stqarrijiet bħal dawk li 
jingħataw lil organizzazzjonijiet tal-midja 
jew b'reazzjoni għal mistoqsija diretta jew 
bit-tixrid ta' tali informazzjoni permezz ta' 
konferenzi u stqarrijiet jew rapporti lid-
detenturi tat-titoli u/jew ir-regolaturi) u 
materjal ta' referenza marbut ma' prodott 
mediċinali, pereżempju, marbut ma' tibdil 
fil-pakkett, twissijiet ta' kontro-
indikazzjoni bħala parti minn 
prekawzjonijiet ġenerali dwar drogi,
katalogi ta' kummerċ u listi ta' prezzijiet u 
rimborż, sakemm dawn l-istqarrijiet u 
materjal ta' referenza ma jkun fihom l-
ebda riklamar promozzjonali dwar il-
prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva. Il-kumpaniji għandhom jitħallew 
jibqgħu jagħtu ċerta informazzjoni. Pereżempju, ir-regoli tal-borża tat-titoli jesiġu li l-
kumpaniji jżommu lill-investituri mgħarrfa bis-sħiħ dwar żviluppi sinifikanti u l-impjegati 
għandhom jibqgħu mgħarrfa dwar żviluppi tan-negozju.  "Reklamar dwar il-prodott" tista' 
tiftiehem bħala kwalunkwe stqarrija dwar il-karatteristiċi ta' prodott, pożittivi u negattivi, u 
tista' twassal biex, bla ma tkun intenzjonata tagħmel hekk, tipprojbixxi stqarrijiet dwar 
reazzjonijiet avversi u twissijiet. 
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Emenda 8

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa– Artikolu 100a – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) aħbarijiet fattwali, informattivi u 
mhux promozzjonali (inklużi aħbarijiet 
jew stqarrijiet bħal dawk li jingħataw lil 
organizzazzjonijiet tal-midja jew 
b'reazzjoni għal mistoqsija diretta jew bit-
tixrid ta' tali informazzjoni permezz ta' 
konferenzi jew stqarrijiet u aħbarijiet bil-
miktub jew rapporti lid-detenturi tat-titoli 
u/jew ir-regolaturi) u materjal ta' 
referenza marbut ma' prodott mediċinali, 
pereżempju, marbut ma' tibdil fil-pakkett, 
twissijiet ta' reazzjonjiet avversi bħala 
parti minn prekawzjonijiet ġenerali dwar 
mediċinali, katalogi ta' kummerċ u listi ta' 
prezzijiet u rimborż, sakemm dawn l-
istqarrijiet u materjal ta' referenza ma
jkun fihom l-ebda riklamar promozzjonali 
dwar il-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni, eż. ir-regoli tal-borża tat-titoli jesiġu li l-kumpaniji 
jżommu lill-investituri mgħarrfa bis-sħiħ dwar żviluppi sinifikanti u l-impjegati għandhom 
jibqgħu mgħarrfa dwar żviluppi tan-negozju.  Jeħtieġ li dan ikun speċifikat biex jitħalla jsir l-
għoti adegwat ta' tali informazzjoni. 

Emenda 9

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa – Artikolu 100b – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott, l- (a) it-taqsira tal-karatteristiċi tal-prodott, l-
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ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett tal-prodott 
mediċinali, kif approvati mill-Awtoritajiet 
kompetenti, u l-verżjoni aċċessibbli għall-
pubbliku tar-rapport ta’ stima mħejji mill-
awtoritajiet kompetenti;

ittikkettjar u l-fuljett tal-pakkett tal-prodott 
mediċinali, kif approvati mill-Awtoritajiet 
kompetenti, il-verżjoni aċċessibbli għall-
pubbliku tar-rapport ta’ stima mħejji mill-
awtoritajiet kompetenti u rendikonti oħra 
disponibbli u d-dokumenti ppubblikati 
mill-awtoritajiet kompetenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapport Ewropew ta' Valutazzjoni tal-Prodotti (European Product Assessment Report, 
EPAR) u dokumenti oħra ppubblikati mill-awtoritajiet kompetenti jinkludu tagħrif dettaljat li 
huwa ta' interess għal ċerti pazjenti.

Emenda 10

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa – Artikolu 100b – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) informazzjoni dwar l-impatt ambjentali 
tal-prodott mediċinali, prezzijiet u 
stqarrijiet fattwali u informattivi u materjal 
ta' referenza marbut, pereżempju, ma' tibdil 
tal-pakkett jew twissijiet ta' 
kontroindikazzjoni;

(c) informazzjoni dwar l-impatt ambjentali 
tal-prodott mediċinali, prezzijiet u 
stqarrijiet fattwali u informattivi u materjal 
ta' referenza marbut, pereżempju, ma' tibdil 
tal-pakkett, ir-rimborż, jew twissijiet ta' 
kontroindikazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun ta' siwi li l-istatus tar-rimborż jiddaħħal fil-lista bħala eżempju tal-informazzjoni 
fattwali li għandha tkun permessa skont fin il-klawsola.

Emenda 11

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa – Artikolu 100c – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa 
kif iddefinit mill-Istat Membru ta’ 
pubblikazzjoni, bl-esklużjoni ta' materjal 
mhux mitlub imqassam b'mod attiv lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku; 

(a) pubblikazzjonijiet marbuta mas-saħħa 
kif iddefinit mill-Istat Membru ta’ 
pubblikazzjoni, bl-esklużjoni ta' materjal 
mhux mitlub imqassam b'mod attiv lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku.; L-Istati Membri għandhom 
jaqblu fuq definizzjoni ta' 
publikazzjonijiet marbuta mas-saħħa sa 
mhux aktar tard minn ...*;
_____

* sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni Komunitarja tiżgura aktar ċertezza legali u twassal għal qafas ċar għall-għoti ta' 
informazzjoni.

Emenda 12

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa – Artikolu 100c – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tweġibiet bil-miktub għal talbiet għal 
informazzjoni minn membru tal-pubbliku 
inġenerali. 

(c) tweġibiet għal talbiet għal 
informazzjoni minn membru tal-pubbliku 
inġenerali. It-tweġibiet bil-fomm 
għandhom ikunu rreġistrati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti spiss ikunu jeħtieġu kjarifika immedjata u diretta ta' informazzjoni fil-fuljett ta' 
ġewwa l-pakkett jew ikunu jixtiequ jingħataw aktar tagħrif.  Ir-rekwiżit li tweġiba għandha 
tingħata biss bil-miktub ikollha l-effett li tkompli ttawwal id-dewmien għall-pazjenti li, f'ċerti 
każijiet, jista' jkollu impatt negattiv fuq saħħithom.  Għaldaqstant għandhom ikunu possibbli 
sew tweġibiet bil-fomm kif ukoll bil-miktub għal talbiet individwali. It-tweġibiet bil-fomm 
għandhom ikunu rreġistrati, biex ikunu jistgħu jsiru kontrolli.
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Emenda 13

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa– Artikolu 100d – paragrafu 2 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) stqarrija li tindika li l-informazzjoni 
hija maħsuba bħala għajnuna, u mhux biex 
tissostitwixxi, ir-relazzjoni bejn il-pazjent u 
l-professjonisti tas-saħħa u li professjonist 
tas-saħħa għandu jiġi kkuntatjat jekk il-
pazjent jeħtieġ spjegazzjoni tal-
informazzjoni pprovduta;

(b) stqarrija li tindika li l-informazzjoni 
hija maħsuba bħala għajnuna, u mhux biex 
tissostitwixxi, ir-relazzjoni bejn il-pazjent u 
l-professjonisti tas-saħħa u li professjonist 
tas-saħħa għandu jiġi kkuntatjat jekk il-
pazjent jeħtieġ spjegazzjoni jew aktar 
informazzjoni tal-informazzjoni 
pprovduta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi kjarifika fl-istqarrija li professjonista tas-saħħa għandu jiġi kkuntattjat jekk pazjent ikun 
jeħtieġ aktar informazzjoni. il-professjonista tas-saħħa, madankollu, jista' ma jkunx fil-
qagħda li jwieġeb mistoqsijiet speċifiċi marbuta mal-informazzjoni mogħtija mill-manufattur. 

Emenda 14

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa– Artikolu 100d – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-test tal-fuljett kurrenti ta' ġewwa l-
pakkett jew indikazzjoni ta' fejn jista' 
jinsab it-test. Fil-każ ta' siti tal-Internet li 
jkunu taħt il-kontroll ta' detenturi ta' 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq u 
mmirati speċifikament lejn iċ-ċittadini ta' 
wieħed jew aktar mill-Istati Membri, 
għandu jkun fihom sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta' 
ġewwa l-pakkett tal-prodotti mediċinali 
kkonċernati bil-lingwi uffiċjali tal-Istati 
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Membri fejn huma awtorizzati jekk l-
informazzjoni dwar il-prodotti mediċinali 
hija ppreżentata b'dawk il-lingwi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-qarrej ikollu aċċess għat-test kurrenti tal-fuljett ta' ġewwa l-pakkett. Ir-
rekwiżit għas-siti tal-Internet jiġi ttrattat aħjar skont dan il-paragrafu milli bħala rekwiżit ta' 
monitoraġġ għall-Istati Membri. 

Emenda 15

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa– Artikolu 100d – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) paraguni bejn prodotti mediċinali; (a) paraguni bejn prodotti mediċinali, għajr 
fejn tali paraguni huma inklużi 
f'dokumenti approvati uffiċjalment, bħas-
sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti mediċini, hemm paraguni fils-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott (SmPC) u 
fil-fuljett ta' ġewwa l-pakkett. L-esklużjoni ta' dawn il-paraguni eżistenti fil-fatt tkun tirrikjedi 
li l-informazzjoni mogħtija mid-detenturi ta' awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ma tkunx 
sħiħa.  Dan jista' jippreġudika wkoll il-proċess ta' approvazzjoni.

Emenda 16

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa– Artikolu 100e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
websajts tal-Internet tad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq għat-

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
websajts tal-Internet tad-detenturi tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq għat-
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tixrid tal-informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika jġibu t-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott u l-fuljett tal-pakkett tal-prodotti 
mediċinali kkonċernati fl-ilsna uffiċjali tal-
Istati Membri fejn jiġu awtorizzati.

tixrid tal-informazzjoni dwar prodotti 
mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni 
medika jġibu t-taqsira tal-karatteristiċi tal-
prodott u l-fuljett tal-pakkett tal-prodotti 
mediċinali kkonċernati fl-ilsien uffiċjali 
tal-Membru fejn jiġu awtorizzati u li 
għalih huma maħsuba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kkjarifikat li s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta' ġewwa l-
pakkett ta' prodott mediċinali soġġett għal preskrizzjoni medika għandu jkun riprodott biss 
bil-lingwa uffiċjali tal-Istat membru fejn jiġu ppublikati u li għalih ikun maħsub is-sit tal-
Internet. Pereżempju, jekk is-sit tal-Internet ikun maħsub għas-suq Ġermaniż is-sommarju tal-
karattersitiċi tal-prodott u l-fuljett ta' ġewwa l-pakkett jeħtiġilhom biss jiġu ppubblikati bil-
lingwa Ġermaniża. Id-diċitura attwali mhijiex ċara f'dan ir-rigward.

Emenda 17

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa– Artikolu 100g – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri, 
il-Kummissjoni għandha tfassal linjigwida 
dwar l-informazzjoni permessa taħt dan it-
Titolu u li jkun fihom kodiċi ta’ kondotta 
għad-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq li jipprovdu informazzjoni 
lill-pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku dwar prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
dawn il-linjigwida mad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-direttiva u taġġornahom b’mod 
regolari abbażi tal-esperjenza miksuba.

2. Wara konsultazzjoni mal-Istati Membri 
u partijiet interessati oħra, il-Kummissjoni 
għandha tfassal linjigwida dwar l-
informazzjoni permessa taħt dan it-Titolu u 
li jkun fihom kodiċi ta’ kondotta għad-
detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq li jipprovdu informazzjoni lill-
pubbliku inġenerali jew lill-membri tal-
pubbliku dwar prodotti mediċinali 
awtorizzati soġġetti għal preskrizzjoni 
medika. Il-Kummissjoni għandha tfassal 
dawn il-linjigwida mad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-direttiva u taġġornahom b’mod 
regolari abbażi tal-esperjenza miksuba.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Partijiet interessati oħra, bħalma huma l-pazjenti, il-professjonijisti tal-kura tas-saħħa u l-
industrija, għandhom jiġu kkonsultati fit-tfassil tal-kodiċi u tal-linji gwida.

Emenda 18

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa– Artikolu 100h – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, għandu jiġi pprovdut 
kontenut vidjo bħala appoġġ għall-użu 
sikur u effikaċi tal-mediċinali.

Or. en

Justification

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or 
radio. However, there can be a great value for patients if certain information is supported by 
other means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an 
inhaler. The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website 
content through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a 
viewing machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites 
should be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV.

Emenda 19

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa– Artikolu 100i – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont tas-sanzjonijiet għandu jkun 
iffissat fuq il-livell Komunitarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma għandux jitħalla jibqa' f'idejn l-Istati Membri li jiddefinixxu l-ammont tas-sanzjonijiet.
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Definizzjoni Komunitarja tal-ammont tas-sanzjonijiet tiżgura aktar ċarezza legali u li s-
sanzjonijiet ikunu deterrent effikaċi kontra l-ksur tal-liġi.

Emenda 20

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Id-Direttiva 2001/83/KE
Titolu VIIIa– Artikolu 100i – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-detenturi ta' awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq ikunu rrappreżentati u mismugħa 
fi kwalunkwe kunsiderazzjoni ta' każ fejn 
ikunu akkużati li ma kkonformawx mad-
dispożizzjonijiet stipulati f'dan it-Titolu. 
F'każ tali, id-detenturi ta' awtorizzazzjoni 
tat-tqegħid fis-suq jistgħu jappellaw lil 
entità ġudizzjarja jew korp kompetenti 
ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura aktar effiċjenza u trasparenza f'dan il-proċess.


