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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27a) ‘prodott essenzjalment simili’ tfisser 

prodott ġeneriku li jissodisfa l-kriterji li 

jkollu l-istess kompożizzjoni kwalitattiva u 

kwantitattiva f’termini ta’ sustanzi attivi u 

eċċipjenti, li jkollu l-istess forma 

farmaċewtika, u li jkun bijoekwivalenti 

għall-prodott oriġinali, ħlief jekk fid-dawl 

ta’ tagħrif xjentifiku, jidher li huwa 

differenti mill-prodott oriġinali fir-

rigward tas-sikurezza u l-effikaċja. 

Or. en 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għandha titressaq applikazzjoni għall-

approvazzjoni ta' prova klinika lil awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun se 

ssir il-prova klinika. 

1. Għandha titressaq applikazzjoni għall-

approvazzjoni ta' prova klinika lil awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun se 

ssir il-prova klinika. 

2. L-approvazzjonijiet tal-provi kliniċi 

għandhom jingħataw bil-kundizzjoni li l-

annimali intiżi għall-produzzjoni tal-ikel 

użati fil-provi kliniċi jew prodotti 

minnhom ma jiddaħħlux fil-katina tal-ikel 

għall-bniedem sakemm: 

2. L-approvazzjonijiet tal-provi kliniċi 

għandhom jingħataw bil-kundizzjoni li l-

annimali intiżi għall-produzzjoni tal-ikel 

użati fil-provi kliniċi jew prodotti 

minnhom ma jiddaħħlux fil-katina tal-ikel 

għall-bniedem. 

(a) il-prodott ittestjat huwa prodott 

mediċinali veterinarju awtorizzat għall-

ispeċijiet intiżi għall-produzzjoni tal-ikel 

użati fil-prova klinika, u l-perjodu ta' 

rtirar stipulat fis-sommarju tal-

karatteristiċi tal-prodott jiġi osservat, jew 

 

(b) il-prodott ittestjat huwa prodott 

mediċinali veterinarju awtorizzat għal 

speċijiet fil-miri oħra għajr speċijiet intiżi 

għall-produzzjoni tal-ikel użati fil-prova 

klinika u l-perjodu ta' rtirar stipulat skont 

l-Artikolu 117 jiġi osservat. 

 

3. L-awtorità kompetenti għandha toħroġ 

deċiżjoni dwar l-approvazzjoni ta’ prova 

klinika fi żmien 60 jum minn meta tasal 

applikazzjoni. Meta l-awtorità kompetenti 

ma tkunx innotifikat lill-applikant dwar id-

deċiżjoni tagħha f’dak il-limitu ta’ żmien, 

3. L-awtorità kompetenti għandha toħroġ 

deċiżjoni dwar l-approvazzjoni ta’ prova 

klinika fi żmien 60 jum minn meta tasal 

applikazzjoni. Meta l-awtorità kompetenti 

ma tkunx innotifikat lill-applikant dwar id-

deċiżjoni tagħha f’dak il-limitu ta’ żmien, 
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il-prova klinika għandha titqies li ġiet 

approvata. 

il-prova klinika għandha titqies li ġiet 

approvata. 

4. Il-provi kliniċi msemmija fil-paragrafu 1 

għandhom isiru b’kunsiderazzjoni tal-

istandards stabbiliti mil-linji gwida 

internazzjonali dwar prattika klinika tajba 

tal-Kooperazzjoni Internazzjonali dwar l-

Armonizzazzjoni ta’ Rekwiżiti Tekniċi 

għar-Reġistrazzjoni ta’ Prodotti Mediċinali 

Veterinarji. 

4. Il-provi kliniċi msemmija fil-paragrafu 1 

għandhom isiru b’kunsiderazzjoni tal-

istandards stabbiliti mil-linji gwida 

internazzjonali dwar prattika klinika tajba 

tal-Kooperazzjoni Internazzjonali dwar l-

Armonizzazzjoni ta’ Rekwiżiti Tekniċi 

għar-Reġistrazzjoni ta’ Prodotti Mediċinali 

Veterinarji. 

5. Ir-riżultati tal-provi kliniċi għandhom 

jittressqu mal-applikazzjoni għal 

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni għall finijiet ta' 

provvediment tad-dokumentazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 7(1)(b). 

5. Ir-riżultati tal-provi kliniċi għandhom 

jittressqu mal-applikazzjoni għal 

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni għall finijiet ta' 

provvediment tad-dokumentazzjoni 

msemmija fl-Artikolu 7(1)(b). 

6. Id-dejta li toħroġ mill-provi kliniċi li 

jsiru barra l-Unjoni tista’ tiġi kkunsidrata 

għall-valutazzjoni ta’ applikazzjoni għal 

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjonibiss jekk dawn il-

provi kienu mfassla, implimentati u 

rrappurtati skont l-istandards stabbiliti mil-

linji gwida internazzjonali dwar prattika 

klinika tajba tal-Kooperazzjoni 

Internazzjonali dwar l-Armonizzazzjoni ta’ 

Rekwiżiti Tekniċi għar-Reġistrazzjoni ta’ 

Prodotti Mediċinali Veterinarji. 

6. Id-dejta li toħroġ mill-provi kliniċi li 

jsiru barra l-Unjoni tista’ tiġi kkunsidrata 

għall-valutazzjoni ta’ applikazzjoni għal 

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjonibiss jekk dawn il-

provi kienu mfassla, implimentati u 

rrappurtati skont l-istandards stabbiliti mil-

linji gwida internazzjonali dwar prattika 

klinika tajba tal-Kooperazzjoni 

Internazzjonali dwar l-Armonizzazzjoni ta’ 

Rekwiżiti Tekniċi għar-Reġistrazzjoni ta’ 

Prodotti Mediċinali Veterinarji. 

Or. en 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Rekwiżit għal riċetta veterinarja Rekwiżit għal riċetta veterinarja 

1. Awtorità kompetenti jew il-

Kummissjoni għandha tikklassifika l-

prodotti mediċinali veterinarji li ġejjin 

bħala soġġetti għal riċetta veterinarja: 

1. Il-prodotti mediċinali veterinarji li ġejjin 

għandhom ikunu soġġetti għal riċetta 

veterinarja obbligatorja maħruġa minn 

veterinarju: 

(a) prodotti mediċinali veterinarji li fihom 

drogi psikotropiċi jew narkotiċi, inklużi 

dawk koperti mill-Konvenzjoni Unika tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi Narkotiċi 

tal-1961 kif emendata bil-Protokoll tal-

1972 u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar is-Sustanzi Psikotropiċi tal-

1971. 

(a) prodotti mediċinali veterinarji li fihom 

drogi psikotropiċi jew narkotiċi, inklużi 

dawk koperti mill-Konvenzjoni Unika tan-

Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi Narkotiċi 

tal-1961 kif emendata bil-Protokoll tal-

1972 u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar is-Sustanzi Psikotropiċi tal-

1971. 

(b) prodotti mediċinali veterinarji għall-

annimali li jipproduċu l-ikel; 

(b) prodotti mediċinali veterinarji għall-

annimali li jipproduċu l-ikel; 

(c) prodotti mediċinali veterinarji 

antimikrobiċi; 

(c) prodotti mediċinali veterinarji 

antimikrobiċi; 

(d) prodotti maħsuba għall-kura ta’ 

proċessi patoloġiċi li jeħtieġu dijanjosi 

preċedenti preċiża jew li l-użu tagħhom 

jista’ jkollu effetti li jostakolaw jew ifixklu 

miżuri dijanjostiċi jew terapewtiċi 

sussegwenti; 

(d) prodotti maħsuba għall-kura ta’ 

proċessi patoloġiċi li jeħtieġu dijanjosi 

preċedenti preċiża jew li l-użu tagħhom 

jista’ jkollu effetti li jostakolaw jew ifixklu 

miżuri dijanjostiċi jew terapewtiċi 

sussegwenti; 

(e) formuli offiċinali maħsuba għall-

annimali li jipproduċu l-ikel; 

(e) formuli offiċinali maħsuba għall-

annimali li jipproduċu l-ikel; 

(f) prodotti mediċinali veterinarji li fihom 

sustanza attiva li ilha awtorizzata inqas 

(f) prodotti mediċinali veterinarji li fihom 

sustanza attiva li ilha awtorizzata inqas 
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minn ħames snin fl-Unjoni. minn ħames snin fl-Unjoni; 

 (fa) prodotti mediċinali veterinarji li 

għalihom ingħataw awtorizzazzjonijiet 

għall-kummerċjalizzazzjoni skont l-

Artikolu 21 u/jew 22; 

 (fb) il-prodotti mediċinali veterinarji 

maħsuba għall-kura tal-kanċer u t-

tumuri. 

 1a. L-Istati Membri, fit-territorji tagħhom, 

jistgħu jipprevedu subkategoriji legali 

addizzjonali skont il-leġiżlazzjoni 

nazzjonali rispettiva. 

2. Awtorità kompetenti jew il-

Kummissjoni tista’ tikklassifika prodott 

mediċinali veterinarju bħala soġġett għal 

riċetta veterinarja meta prekawzjonijiet 

speċjali jkunu inklużi fis-sommarju tal-

karatteristiċi tal-prodott imsemmija fl-

Artikolu 30, u b’mod partikolari riskji 

għal: 

2. Prodott mediċinali veterinarju jista' jiġi 

kklassifikat bħala soġġett għal riċetta 

veterinarja obbligatorja meta fis-sommarju 

tal-karatteristiċi tal-prodott imsemmija fl-

Artikolu 30 ikunu inklużi prekawzjonijiet 

speċjali, u b’mod partikolari riskji għal: 

(a) l-ispeċi fil-mira, (a) l-ispeċi fil-mira, 

(b) il-persuna li tissomministra l-prodotti 

lill-annimal, 

(b) il-persuna li tagħti l-prodotti lill-

annimal, 

(c) l-ambjent. (c) l-ambjent. 

3. B’deroga mill-paragrafu 1, awtorità 

kompetenti jew l-Aġenzija ma tistax 

tikklassifika prodott mediċinali veterinarju 

bħala soġġett għal riċetta veterinarja jekk 

il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu 

ssodisfati: 

3. B’deroga mill-paragrafu 1, awtorità 

kompetenti jew il-Kummissjoni tista’ 

teżenta prodott mediċinali veterinarju mir-

riċetta veterinarja obbligatorja jekk il-

kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu 

ssodisfati: 

(a) l-għoti tal-prodott mediċinali 

veterinarju huwa ristrett għal forom 

farmaċewtiċi li ma jeħtieġu l-ebda għarfien 

jew ħila partikolari fl-użu tal-prodotti; 

(a) l-għoti tal-prodott mediċinali 

veterinarju huwa ristrett għal forom 

farmaċewtiċi li ma jeħtieġu l-ebda għarfien 

jew ħila partikolari fl-użu tal-prodotti; 

(b) il-prodott mediċinali veterinarju ma 

jippreżentax riskju dirett jew indirett, anki 

jekk jingħata b’mod ħażin, lill-annimal(i) 

ikkurat(i), lill-persuna li tagħti l-prodott 

jew lill-ambjent; 

(b) il-prodott mediċinali veterinarju ma 

jippreżentax riskju dirett jew indirett, anki 

jekk jingħata b’mod ħażin, lill-annimal(i) 

ikkurat(i), lill-persuna li tagħti l-prodott 

jew lill-ambjent; 

(c) is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott 

mediċinali veterinarju ma fihx twissijiet ta’ 

effetti sekondarji serji potenzjali li ġejjin 

(c) is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott 

mediċinali veterinarju ma fihx twissijiet ta’ 

avvenimenti avversi serji potenzjali li 
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mill-użu korrett tiegħu; ġejjin mill-użu korrett tiegħu; 

(d) la l-prodott mediċinali veterinarju u l-

ebda prodott ieħor li fih l-istess sustanza 

attiva ma kien is-suġġett qabel ta’ rappurtar 

frekwenti ta’ avvenimenti avversi; 

(d) la l-prodott mediċinali veterinarju u l-

ebda prodott ieħor li fih l-istess sustanza 

attiva ma kien is-suġġett qabel ta’ rappurtar 

frekwenti ta’ avvenimenti avversi; 

(e) is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott 

ma jirreferix għal kontraindikazzjonijiet 

relatati ma xi prodotti mediċinali 

veterinarji oħrajn użati normalment 

mingħajr riċetta; 

(e) is-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott 

ma jirreferix għal kontraindikazzjonijiet 

relatati ma xi prodotti mediċinali 

veterinarji oħrajn użati normalment 

mingħajr riċetta; 

(f) il-prodott mediċinali veterinarju mhux 

suġġett għal kondizzjonijiet ta’ ħażna 

speċjali; 

(f) il-prodott mediċinali veterinarju mhux 

suġġett għal kondizzjonijiet ta’ ħażna 

speċjali; 

(g) ma hemm l-ebda riskju għas-saħħa 

pubblika fir-rigward ta’ residwi fl-ikel 

miksub minn annimali kkurati anki meta l-

prodotti mediċinali veterinarji jintużaw 

ħażin; 

(g) ma hemm l-ebda riskju għas-saħħa 

pubblika fir-rigward ta’ residwi fl-ikel 

miksub minn annimali kkurati anki meta l-

prodotti mediċinali veterinarji jintużaw 

ħażin; 

(h) ma hemm l-ebda riskju għas-saħħa 

pubblika jew tal-annimali rigward l-

iżvilupp ta’ reżistenza għal sustanzi 

antelmintiċi anki meta l-prodotti 

mediċinali veterinarji li fihom dawk is-

sustanzi jintużaw ħażin. 

(h) ma hemm l-ebda riskju għas-saħħa 

pubblika jew tal-annimali rigward l-

iżvilupp ta’ reżistenza antiparassitika anki 

meta l-prodotti mediċinali veterinarji li 

fihom dawk is-sustanzi jintużaw ħażin. 

Or. en 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Bejgħ bl-imnut ta' prodotti mediċinali 

veterinarji mill-bogħod 

Bejgħ bl-imnut ta' prodotti mediċinali 

veterinarji mill-bogħod 

1. Persuni awtorizzati sabiex jipprovdu 

prodotti mediċinali veterinarji skont l-

Artikolu 107(1) jistgħu joffru prodotti 

mediċinali veterinarji permezz ta' servizzi 

tas-soċjetà tal-informazzjoni fis-sens tad-

Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill lil persuni fiżiċi 

jew ġuridiċi stabbiliti fl-Unjoni bil-

kundizzjoni li dawk il-prodotti mediċinali 

jikkonformaw mal-leġislazzjoni tal-Istat 

Membru tad-destinazzjoni. 

1. Persuni awtorizzati sabiex jipprovdu 

prodotti mediċinali veterinarji skont l-

Artikolu 107(1) jistgħu joffru biss prodotti 

mediċinali veterinarji mingħajr riċetta, 

permezz tal-internet, lil persuni fiżiċi jew 

ġuridiċi stabbiliti fl-Unjoni bil-kundizzjoni 

li: 

 (a) il-prodotti mediċinali veterinarji u r-

riċetti jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-

Istat Membru tad-destinazzjoni; 

 (b) il-persuna fiżika jew ġuridika li toffri 

l-prodotti mediċinali veterinarji tkun 

awtorizzata jew kwalifikata biex tforni 

prodotti mediċinali veterinarji lill-

pubbliku bir-riċetta u mingħajrha, anke 

mill-bogħod, f'konformità mal-

leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru 

li fiha tkun stabbilita dik il-persuna; 

 (c) il-persuna msemmija fil-punt (a) tkun 

innotifikat tal-inqas l-informazzjoni li 

ġejja lill-Istat Membru tal-istabbiliment: 

 (i) l-isem jew l-isem tal-kumpanija u l-
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indirizz permanenti tal-post tan-negozju 

minn fejn jiġu fornuti l-prodotti 

mediċinali veterinarji; 

 (ii) id-data li fiha ġew offruti għall-bejgħ 

mill-bogħod lill-pubbliku permezz tal-

internet l-ewwel prodotti mediċinali 

veterinarji; 

 (iii) l-indirizz tas-sit elettroniku użat għal 

dak l-iskop u l-informazzjoni neċessarja 

kollha meħtieġa sabiex jiġi identifikat dak 

is-sit elettroniku. 

 1a. Il-bejgħ mill-bogħod permezz tal-

internet ta’ prodotti mediċinali veterinarji 

jew ta’ prodotti mediċinali veterinarji 

oħra bir-riċetta mhuwiex awtorizzat għall-

annimali li jipproduċu l-ikel. 

2. Minbarra r-rekwiżiti ta' informazzjoni 

stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-

Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill
29

, is-siti elettroniċi 

li joffru prodotti mediċinali veterinarji 

għandhom jinkludu mill-anqas: 

2. Minbarra r-rekwiżiti ta' informazzjoni 

stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-

Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill
29

 u fl-Artikolu 6 

tad-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill
29a

, is-siti elettroniċi 

li joffru prodotti mediċinali veterinarji 

għandhom jinkludu mill-anqas: 

(a) id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun 

stabbilit il-bejjiegħ bl-imnut li joffri l-

prodotti mediċinali veterinarji; 

(a) id-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità 

kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun 

stabbilit il-bejjiegħ bl-imnut li joffri l-

prodotti mediċinali veterinarji; 

(b) hyperlink għas-sit elettroniku tal-Istat 

Membru tal-istabbiliment stabbilit skont il-

paragrafu 5; 

(b) hyperlink għas-sit elettroniku tal-Istat 

Membru tal-istabbiliment stabbilit skont il-

paragrafu 5; 

(c) il-logo komuni stabbilit skont il-

paragrafu 3 muri b'mod ċar fuq kull paġna 

tas-sit elettroniku li jirrigwarda l-offerta 

għall-bejgħ mill-bogħod lill-pubbliku, ta' 

prodotti mediċinali veterinarji, u li jinkludi 

hyperlink għad-dħul tal-bejjiegħ bl-imnut 

fil-lista tal-bejjiegħa bl-imnut awtorizzati 

msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 5. 

(c) il-logo komuni stabbilit skont il-

paragrafu 3 muri b'mod ċar fuq kull paġna 

tas-sit elettroniku li jirrigwarda l-offerta 

għall-bejgħ mill-bogħod lill-pubbliku, ta' 

prodotti mediċinali veterinarji, u li jinkludi 

hyperlink għad-dħul tal-bejjiegħ bl-imnut 

fil-lista tal-bejjiegħa bl-imnut awtorizzati 

msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 5. 

3. Għandu jiġi stabbilit logo komuni li 

jintgħaraf madwar l-Unjoni kollha, filwaqt 

li jippermetti l-identifikazzjoni tal-Istat 

Membru fejn tkun stabbilita l-persuna li 

toffri prodotti mediċinali veterinarji għall-

3. Għandu jiġi stabbilit logo komuni li 

jintgħaraf madwar l-Unjoni kollha, filwaqt 

li jippermetti l-identifikazzjoni tal-Istat 

Membru fejn tkun stabbilita l-persuna li 

toffri prodotti mediċinali veterinarji għall-
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bejgħ mill-bogħod. Il-logo għandu jintwera 

b'mod ċar fuq is-siti elettroniċi li joffru 

prodotti mediċinali veterinarji għall-bejgħ 

mill-bogħod. 

bejgħ mill-bogħod. Il-logo għandu jintwera 

b'mod ċar fuq is-siti elettroniċi li joffru 

prodotti mediċinali veterinarji għall-bejgħ 

mill-bogħod. 

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-disinn 

tal-logo komuni permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b' 

konformità mal-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 145(2). 

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta d-disinn 

tal-logo komuni permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b' 

konformità mal-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 145(2). 

5. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 

sit elettroniku dwar il-bejgħ ta' prodotti 

mediċinali veterinarji mill-bogħod, li mill-

anqas jipprovdi l-informazzjoni li ġejja: 

5. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 

sit elettroniku dwar il-bejgħ ta' prodotti 

mediċinali veterinarji mill-bogħod, li mill-

anqas jipprovdi l-informazzjoni li ġejja: 

(a) informazzjoni dwar il-leġislazzjoni 

nazzjonali tiegħu applikabbli għall-offerta 

ta' prodotti mediċinali veterinarji għall-

bejgħ mill-bogħod lill-pubbliku permezz 

tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, 

inkluża informazzjoni dwar il-fatt li jista' 

jkun hemm differenzi bejn l-Istati Membri 

rigward il-klassifikazzjoni tal-provvista tal-

prodotti mediċinali veterinarji; 

(a) informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni 

nazzjonali tiegħu applikabbli għall-offerta 

ta' prodotti mediċinali veterinarji għall-

bejgħ mill-bogħod permezz tal-internet, 

inkluża informazzjoni dwar il-fatt li jista' 

jkun hemm differenzi bejn l-Istati Membri 

rigward il-klassifikazzjoni tal-provvista tal-

prodotti mediċinali veterinarji; 

(b) informazzjoni dwar il-logo komuni; (b) informazzjoni dwar il-logo komuni; 

(c) lista tal-bejjiegħa bl-imnut stabbiliti fl-

Istat Membru li huma awtorizzati sabiex 

jipprovdu prodotti mediċinali veterinarji 

għall-bejgħ mill-bogħod lill-pubbliku 

permezz ta' servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni skont il-paragrafu 1 kif 

ukoll l-indirizzi tas-siti elettroniċi ta' dawk 

il-bejjiegħa bl-imnut. 

(c) lista tal-bejjiegħa bl-imnut stabbiliti fl-

Istat Membru li huma awtorizzati sabiex 

jipprovdu prodotti mediċinali veterinarji 

għall-bejgħ mill-bogħod lill-pubbliku 

permezz tal-internet skont il-paragrafu 1 

kif ukoll l-indirizzi tas-siti elettroniċi ta' 

dawk il-bejjiegħa bl-imnut. Is-siti 

elettroniċi tal-Istati Membri għandu 

jkollhom hyperlink għas-sit elettroniku 

tal-Aġenzija stabbilita skont il-

paragrafu 6; 

 (ca) informazzjoni rigward il-proċeduri 

applikabbli għar-rimi sikur ta’ mediċini, 

bl-indikazzjoni tal-korp pubbliku jew 

privat responsabbli fil-livell nazzjonali jew 

lokali għar-rimi tar-residwi farmaċewtiċi 

veterinarji u l-punti tal-ġbir disponibbli 

mingħajr ħlas għar-rimi nnifsu; 

 (cb) is-siti elettroniċi tal-Istati Membri 

għandhom jinkludu wkoll hyperlinks li 

jeħduk fil-paġna elettronika tal-korp 
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responsabbli f’kull Stat Membru li 

jidentifika l-bejjiegħa nazzjonali 

awtorizzati. 

Is-siti elettroniċi stabbiliti mill-Istati 

Membri għandu jkun fihom hyperlink 

għas-sit elettroniku tal-Aġenzija stabbilit 

skont il-paragrafu 6. 

 

6. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi sit 

elettroniku li jipprovdi informazzjoni dwar 

il-logo komuni. Is-sit elettroniku tal-

Aġenzija għandu jsemmi b'mod espliċitu li 

s-siti tal-Istati Membri jinkludu 

informazzjoni dwar il-persuni awtorizzati 

sabiex jipprovdu prodotti mediċinali 

veterinarji għall-bejgħ mill-bogħod 

permezz ta' servizzi tas-soċjetà tal-

informazzjoni fl-Istat Membru 

kkonċernat. 

6. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi sit 

elettroniku li jipprovdi informazzjoni dwar 

il-logo komuni. Is-sit elettroniku tal-

Aġenzija għandu jsemmi b'mod espliċitu li 

s-siti tal-Istati Membri jinkludu 

informazzjoni dwar il-persuni awtorizzati 

sabiex jipprovdu prodotti mediċinali 

veterinarji għall-bejgħ mill-bogħod 

permezz tal-internet fl-Istat Membru 

kkonċernat. Is-sit elettroniku tal-Aġenzija 

għandu jkun konness mal-paġni 

elettroniċi tal-korpi responsabbli ta’ kull 

Stat Membru fejn huma elenkati l-

bejjiegħa awtorizzati tal-Istat Membru. 

7. L-Istati Membri jistgħu jimponu 

kundizzjonijiet, ġustifikati abbażi tal-

protezzjoni tas-saħħa pubblika, għall-bejgħ 

bl-imnut fit-territorju tagħhom, ta' prodotti 

mediċinali offruti għall-bejgħ mill-bogħod 

lill-pubbliku permezz ta' servizzi tas-

soċjetà tal-informazzjoni. 

7. L-Istati Membri jistgħu jimponu 

kundizzjonijiet, ġustifikati abbażi tal-

protezzjoni tas-saħħa pubblika, għall-bejgħ 

bl-imnut fit-territorju tagħhom, ta' prodotti 

mediċinali offruti għall-bejgħ mill-bogħod 

lill-pubbliku permezz ta' servizzi tas-

soċjetà tal-informazzjoni. 

 7a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

miżuri neċessarji sabiex jiżguraw li 

persuni barra dawk imsemmija fil-

paragrafu 1 li joffru prodotti mediċinali 

veterinarji għall-bejgħ mill-bogħod lill-

pubbliku permezz tal-internet u li joperaw 

fit-territorju tagħhom ikunu soġġetti għal 

sanzjonijiet effettivi, proporzjonali u 

dissważivi fil-każ ta’ abbuż jew prattika 

illegali jew nuqqas ta’ azzjoni skont il-

Kodiċi ta’ Kondotta professjonali 

tagħhom. 

 7b. Sa mhux aktar tard minn [6] xhur 

wara d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni għandha 

tadotta linji gwida li jappoġġjaw lill-Istati 

Membri fl-iżvilupp ta’ sistema 

armonizzata ta’ riċetti diġitali madwar l-
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Unjoni, inklużi miżuri għall-kontroll ta' 

riċetti veterinarji transfruntiera. 

__________________ __________________ 

28
Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 

1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti 

ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 

r-regolamenti tekniċi dwar is-servizzi tas-

Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 204, 

21.7.1998, p. 37). 

28
Id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 

1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti 

ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u 

r-regolamenti tekniċi dwar is-servizzi tas-

Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 204, 

21.7.1998, p. 37). 

29
Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 

2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi 

minn soċjetà tal-informazzjoni, 

partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-

Suq Intern ('Direttiva dwar il-kummerċ 

elettroniku') (ĠU L 178, tas-17.7.2000 p. 

1). 

29
Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 

2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi 

minn soċjetà tal-informazzjoni, 

partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-

Suq Intern ('Direttiva dwar il-kummerċ 

elettroniku') (ĠU L 178, tas-17.7.2000 p. 

1). 

 29a
Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-

konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-

Kunsill 93/13/KEE u d-

Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill u tħassar id-

Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-

Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, 

p. 64). 

Or. en 

 

 


