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EMENDI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 

is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-iżvilupp tat-teknoloġiji tas-saħħa 

huwa mutur ewlieni tat-tkabbir 

ekonomiku u l-innovazzjoni fl-Unjoni. 

Jifforma parti minn suq globali għal nefqa 

għall-kura tas-saħħa li tammonta għal 10 % 

tal-prodott domestiku gross tal-UE. It-

teknoloġiji tas-saħħa jinkludu l-prodotti 

mediċinali, l-apparat mediku u l-proċeduri 

mediċi, kif ukoll miżuri għall-prevenzjoni, 

id-dijanjożi jew it-trattament tal-mard. 

(1) L-iżvilupp tat-teknoloġiji tas-saħħa 

huwa fundamentali biex jitjiebu l-politiki 

tas-saħħa permezz ta' aċċess għal 

teknoloġiji tas-saħħa aktar progressivi, u 

b'hekk jintlaħaq livell għoli ta' protezzjoni 

tas-saħħa. Bl-istess mod, it-teknoloġiji 

tas-saħħa jikkostitwixxu settur ekonomiku 

innovattiv li jifforma parti minn suq 

globali għal nefqa għall-kura tas-saħħa li 

tammonta għal 10 % tal-prodott domestiku 

gross tal-UE. It-teknoloġiji tas-saħħa 

jinkludu l-prodotti mediċinali, l-apparat 

mediku u l-proċeduri mediċi, kif ukoll 

miżuri għall-prevenzjoni, id-dijanjożi jew 

it-trattament tal-mard. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Ir-riżultati tal-HTA jintużaw biex 

jiġu infurmati d-deċiżjonijiet dwar l-

allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji fil-qasam 

tas-saħħa, pereżempju, fir-rigward tal-

istabbiliment tal-ipprezzar jew il-livelli ta' 

rimborż għat-teknoloġiji tas-saħħa. 

Għalhekk l-HTA tista' tassisti lill-Istati 

Membri fil-ħolqien u ż-żamma ta' sistemi 

tal-kura tas-saħħa sostenibbli u biex tiġi 

(4) Ir-riżultati tal-HTA jintużaw biex 

jiġu infurmati d-deċiżjonijiet dwar l-

allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji fil-qasam 

tas-saħħa, pereżempju, fir-rigward tal-

istabbiliment tal-ipprezzar jew il-livelli ta' 

rimborż għat-teknoloġiji tas-saħħa. 

Għalhekk l-HTA tista' tassisti lill-Istati 

Membri fil-ħolqien u ż-żamma ta' sistemi 

tal-kura tas-saħħa sostenibbli u biex tiġi 
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stimolata l-innovazzjoni li tagħti riżultati 

aħjar għall-pazjenti. 

stimolata l-innovazzjoni li tagħti riżultati 

aħjar għall-pazjenti, li min-naħa tagħhom 

għandhom dritt jingħataw protezzjoni 

għal saħħithom u protezzjoni mill-

konsegwenzi finanzjarji, soċjali u mediċi 

ta' marda, kif ukoll aċċess bla 

restrizzjonijiet għall-aħħar skoperti 

terapewtiċi, li jenħtieġ li jkunu ggarantiti 

bil-liġi fl-Istati Membri kollha. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni 

wiesgħa tar-regoli armonizzati dwar l-

aspetti kliniċi tal-HTA u jiġi permess il-

ġbir tal-għarfien espert u r-riżorsi bejn il-

korpi tal-HTA, huwa xieraq li jiġi mitlub li 

l-valutazzjonijiet kliniċi konġunti jitwettqu 

għall-prodotti mediċinali kollha li jkunu 

għaddejjin mill-proċedura ċentrali ta' 

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni prevista skont ir-

Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill11, li jkun 

fihom sustanza attiva ġdida, u meta dawk 

il-prodotti mediċinali jiġu 

sussegwentement awtorizzati għal 

indikazzjoni terapewtika ġdida. Jenħtieġ 

ukoll li l-valutazzjonijiet kliniċi konġunti 

jitwettqu fuq ċertu apparat mediku skont it-

tifsira tar-Regolament (UE) 2017/745 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 li 

jinsabu fl-ogħla klassijiet ta' riskju u li 

għalihom il-bordijiet ta' esperti rilevanti 

jkunu taw l-opinjonijiet jew l-fehmiet 

tagħhom. Jenħtieġ li ssir għażla tal-

apparat mediku għall-valutazzjoni klinika 

konġunta fuq il-bażi ta' kriterji speċifiċi. 

(12) Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni 

wiesgħa tar-regoli armonizzati dwar l-

aspetti kliniċi tal-HTA u jiġi permess il-

ġbir tal-għarfien espert u r-riżorsi bejn il-

korpi tal-HTA, huwa xieraq li jiġi mitlub li 

l-valutazzjonijiet kliniċi konġunti jitwettqu 

għall-prodotti mediċinali kollha li jkunu 

għaddejjin mill-proċedura ċentrali ta' 

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni prevista skont ir-

Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill11, li jkun 

fihom sustanza attiva ġdida, u meta dawk 

il-prodotti mediċinali jiġu 

sussegwentement awtorizzati għal 

indikazzjoni terapewtika ġdida. Jenħtieġ 

ukoll li l-valutazzjonijiet kliniċi konġunti 

jitwettqu fuq ċertu apparat mediku 

kklassifikat bħala apparat impjantabbli 

ta' riskju għoli tal-Klassi IIb u ta' apparat 

tal-Klassi III skont l-Artikolu 51 tar-

Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill12 li għalihom il-

bordijiet ta' esperti rilevanti jkunu taw 

opinjoni xjentifika fil-qafas tal-proċedura 

ta' konsultazzjoni tal-valutazzjoni klinika 

skont l-Artikolu 54 ta' dak ir-Regolament 

u li diġà jkunu ġew ikkummerċjalizzati 

f'tal-inqas Stat Membru wieħed. 

_________________ _________________ 
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11 Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri 

Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-

sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-

użu mill-bniedem u veterinarju u li 

jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1). 

11 Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

31 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi proċeduri 

Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-

sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-

użu mill-bniedem u veterinarju u li 

jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini (ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1). 

12 Ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi, li 

jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-

Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-

Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li 

jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE 

u 93/42/KEE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1). 

12 Ir-Regolament (UE) 2017/745 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi, li 

jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-

Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-

Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li 

jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE 

u 93/42/KEE (ĠU L 117, 5.5.2017, p. 1). 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Sabiex jiġi żgurat li l-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti mwettqa 

fuq it-teknoloġiji tas-saħħa jibqgħu preċiżi 

u rilevanti, huwa xieraq li jiġu stabbiliti 

kundizzjonijiet għall-aġġornament tal-

valutazzjonijiet, b'mod partikolari meta d-

dejta addizzjonali disponibbli wara l-

valutazzjoni inizjali jkollha l-potenzjal li 

żżid il-preċiżjoni tal-valutazzjoni. 

(13) Sabiex jiġi żgurat aċċess f'waqtu 

mill-pazjenti għat-teknoloġiji tas-saħħa fl-

Unjoni kollha, b'tali mod li jiġi żgurat li l-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti mwettqa 

fuq it-teknoloġiji tas-saħħa jibqgħu preċiżi 

u rilevanti, u sabiex jiġu evitati 

duplikazzjonijiet bejn il-valutazzjonijiet 

regolatorji mwettqa mill-Aġenzija 

Ewropea għall-Mediċini u l-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti, huwa 

xieraq li jiġu stabbiliti sinerġiji u 

kundizzjonijiet għall-aġġornament tal-

valutazzjonijiet, b'mod partikolari meta d-

data addizzjonali disponibbli wara l-

valutazzjoni inizjali jkollha l-potenzjal li 

żżid il-preċiżjoni tal-valutazzjoni. 

 

Emenda  5 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 15a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Jenħtieġ li l-kooperazzjoni bejn l-

awtoritajiet tal-HTA tkun ibbażata fuq il-

prinċipji ta' governanza tajba, oġġettività, 

indipendenza u trasparenza. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Sabiex il-proċeduri armonizzati 

jissodisfaw l-għan tagħhom tas-suq intern, 

jenħtieġ li l-Istati Membri jiġu obbligati li 

jqisu bis-sħiħ ir-riżultati tal-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti u li ma jirrepetux dawk il-

valutazzjonijiet. Il-konformità ma' dan l-

obbligu ma żżommx lill-Istati Membri milli 

jwettqu valutazzjonijiet mhux kliniċi tal-

istess teknoloġija tas-saħħa, jew milli jaslu 

għal konklużjonijiet dwar il-valur miżjud 

tat-teknoloġiji kkonċernati bħala parti mill-

proċessi ta' stima nazzjonali li jistgħu jqisu 

dejta u kriterji kliniċi u mhux kliniċi. Il-

konformità lanqas ma żżomm lill-Istati 

Membri milli jagħmlu r-

rakkomandazzjonijiet jew milli jieħdu d-

deċiżjonijiet tagħhom stess dwar l-

ipprezzar jew ir-rimborż. 

(16) Sabiex il-proċeduri armonizzati 

jissodisfaw l-għan tagħhom b'rabta mas-

suq intern u fl-istess waqt isostnu l-aċċess 

għal innovazzjonijiet mediċi, jenħtieġ li l-

Istati Membri jiġu obbligati li jqisu bis-

sħiħ ir-riżultati tal-valutazzjonijiet kliniċi 

konġunti u li ma jirrepetux dawk il-

valutazzjonijiet. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri jkollhom id-dritt 

jikkomplementaw il-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti b'evidenza klinika 

addizzjonali, skont il-ħtiġijiet nazzjonali. 

Barra minn hekk, dan ma jżommx lill-

Istati Membri milli jwettqu valutazzjonijiet 

mhux kliniċi tal-istess teknoloġija tas-

saħħa, jew milli jaslu għal konklużjonijiet 

dwar il-valur miżjud kliniku tat-teknoloġiji 

kkonċernati bħala parti mill-proċessi ta' 

stima nazzjonali li jistgħu jqisu data u 

kriterji kliniċi u mhux kliniċi. Il-

konformità lanqas ma żżomm lill-Istati 

Membri milli jagħmlu r-

rakkomandazzjonijiet jew milli jieħdu d-

deċiżjonijiet tagħhom stess dwar l-

ipprezzar jew ir-rimborż. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Jenħtieġ li l-perjodu ta' żmien għall-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti għall-

prodotti mediċinali, kemm jista' jkun jiġi 

ffissat permezz tar-referenza għall-perjodu 

ta' żmien applikabbli għat-tlestija tal-

proċedura ċentrali ta' awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni prevista fir-

Regolament (KE) Nru 726/2004. Jenħtieġ 

li koordinazzjoni bħal din tiżgura li l-

valutazzjonijiet kliniċi jkunu jistgħu 

jiffaċilitaw effettivament l-aċċess għas-suq 

u jikkontribwixxu għad-disponibbiltà fil-

ħin ta' teknoloġiji innovattivi għall-

pazjenti. Bħala regola, jenħtieġ li l-proċess 

jitlesta sa meta tiġi ppubblikata d-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni li tagħti l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni. 

(17) Jenħtieġ li l-perjodu ta' żmien għall-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti għall-

prodotti mediċinali, kemm jista' jkun jiġi 

ffissat permezz tar-referenza għall-perjodu 

ta' żmien applikabbli għat-tlestija tal-

proċedura ċentrali ta' awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni prevista fir-

Regolament (KE) Nru 726/2004. Jenħtieġ 

li koordinazzjoni bħal din tiżgura li l-

valutazzjonijiet kliniċi jkunu jistgħu 

jiffaċilitaw effettivament l-aċċess għas-suq 

u jikkontribwixxu għad-disponibbiltà fil-

ħin ta' teknoloġiji innovattivi għall-

pazjenti. F'ċerti Stati Membri, il-

valutazzjonijiet kliniċi jistgħu jibdew anke 

qabel ma tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni min-naħa tal-

Kummissjoni. Sabiex jiġu appoġġjati l-

objettivi ta' dan ir-Regolament u jiġi evitat 

li l-valutazzjonijiet kliniċi konġunti 

jirriżultaw f'dewmien f'dawk l-Istati 

Membri meta mqabbel mal-istatus quo, 

bħala regola, jenħtieġ li l-proċess jitlesta sa 

meta tiġi ppubblikata d-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni li tagħti l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Jenħtieġ li l-istabbiliment ta' 

perjodu ta' żmien għall-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti għall-apparat mediku jqis 

il-mogħdija deċentralizzata ħafna tal-

aċċess għas-suq għall-apparat mediku u d-

disponibbiltà ta' dejta xierqa dwar l-

evidenza meħtieġa biex titwettaq 

valutazzjoni klinika konġunta. Peress li l-

evidenza meħtieġa tista' ssir disponibbli 

biss wara li l-apparat mediku jkun tqiegħed 

fis-suq u sabiex ikun jista' jintgħażel dak l-

(18) Jenħtieġ li l-istabbiliment ta' 

perjodu ta' żmien għall-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti għall-apparat mediku jqis 

il-mogħdija deċentralizzata ħafna tal-

aċċess għas-suq għall-apparat mediku u d-

disponibbiltà ta' data xierqa dwar l-

evidenza meħtieġa biex titwettaq 

valutazzjoni klinika konġunta. Peress li l-

evidenza meħtieġa tista' ssir disponibbli 

biss wara li l-apparat mediku jkun tqiegħed 

fis-suq u sabiex ikun jista' jintgħażel dak l-
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apparat mediku li se ssirlu valutazzjoni 

klinika konġunta fi żmien xieraq, jenħtieġ 

li jkun possibbli li l-valutazzjonijiet tat-tali 

apparat jitwettqu wara t-tqegħid fis-suq 

tal-apparat mediku. 

apparat mediku li tkun se ssirlu 

valutazzjoni klinika konġunta fi żmien 

xieraq, jenħtieġ li jkun possibbli li l-

valutazzjonijiet ta' dan l-apparat jitwettqu 

wara t-tqegħid fis-suq tal-apparat mediku 

u, jekk jista' jkun, fil-preżenza tal-

produtturi. 

 

Emenda  9 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Il-valutazzjonijiet kliniċi konġunti u 

l-konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti 

jeħtieġu l-kondiviżjoni ta' informazzjoni 

kunfidenzjali bejn l-iżviluppaturi tat-

teknoloġiji tas-saħħa u l-awtoritajiet u l-

korpi tal-HTA. Sabiex tiġi żgurata l-

protezzjoni ta' informazzjoni bħal din, 

jenħtieġ li l-informazzjoni pprovduta lill-

Grupp ta' Koordinazzjoni fil-qafas tal-

valutazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tiġi 

żvelata biss lil parti terza wara li jkun ġie 

konkluż ftehim ta' kunfidenzjalità. Barra 

minn hekk, huwa meħtieġ li kull 

informazzjoni li tiġi ppubblikata dwar ir-

riżultati tal-konsultazzjonijiet xjentifiċi 

konġunti tiġi ppreżentata f'format anonimu 

bl-editjar ta' kull informazzjoni ta' natura 

kummerċjalment sensittiva. 

(21) Minħabba n-natura sensittiva tal-

informazzjoni dwar is-saħħa u t-

trattament kunfidenzjali ta' data 

kummerċjalment sensittiva, jenħtieġ li s-

salvagwardja tiġi ggarantita f'kull 

mument. Il-valutazzjonijiet kliniċi 

konġunti u l-konsultazzjonijiet xjentifiċi 

konġunti jeħtieġu l-kondiviżjoni ta' 

informazzjoni kunfidenzjali bejn l-

iżviluppaturi tat-teknoloġiji tas-saħħa u l-

awtoritajiet u l-korpi tal-HTA. Sabiex tiġi 

żgurata l-protezzjoni ta' informazzjoni bħal 

din, jenħtieġ li l-informazzjoni pprovduta 

lill-Grupp ta' Koordinazzjoni fil-qafas tal-

valutazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tiġi 

żvelata biss lil parti terza wara li jkun ġie 

konkluż ftehim ta' kunfidenzjalità mal-

iżviluppatur tat-teknoloġija li jkun 

ipprovda l-informazzjoni. Barra minn 

hekk, huwa meħtieġ li kull informazzjoni li 

tiġi ppubblikata dwar ir-riżultati tal-

konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti tiġi 

ppreżentata f'format anonimu bl-editjar ta' 

kull informazzjoni ta' natura 

kummerċjalment sensittiva. Jenħtieġ li jiġi 

ċċarat li d-dispożizzjonijiet dwar il-

protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali 

ma jimpedixxu bl-ebda mod id-

divulgazzjoni pubblika tal-

konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti li 

jkunu qed jiġu evalwati. Jenħtieġ li d-data 

klinika utilizzata, l-istudji, il-metodoloġija 

u r-riżultati kliniċi użati jitqiegħdu għad-



 

AD\1159697MT.docx 9/44 PE622.139v02-00 

 MT 

dispożizzjoni tal-pubbliku. Huwa mistenni 

li l-ogħla livell possibbli ta' trasparenza 

fid-data xjentifika u l-valutazzjonijiet fil-

konfront tal-pubbliku jiffaċilita l-progress 

fir-riċerka bijomedika u jiżgura l-akbar 

fiduċja possibbli fis-sistema. 

 

Emenda  10 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Sabiex jiġi żgurat approċċ uniformi 

għall-ħidma konġunta prevista f'dan ir-

Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat 

ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni 

sabiex tistabbilixxi qafas ta' proċedura u ta' 

metodoloġija komuni għall-valutazzjonijiet 

kliniċi, il-proċeduri għall-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti u l-proċeduri għall-

konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti. Fejn 

xieraq, jenħtieġ li jiġu żviluppati regoli 

distinti għall-prodott mediċinali u għall-

apparat mediku. Fl-iżvilupp ta' dawn ir-

regoli, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis ir-

riżultati tal-ħidma li diġà twettqet fl-

EUnetHTA Joint Actions. Jenħtieġ li tqis 

ukoll l-inizjattivi dwar l-HTA ffinanzjati 

permezz tal-programm ta' riċerka 

Orizzont 2020, kif ukoll l-inizjattivi 

reġjonali dwar l-HTA bħal pereżempju l-

inizjattivi Beneluxa u d-Dikjarazzjoni tal-

Belt Valletta. Jenħtieġ li dawn is-setgħat 

ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) 

Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill13. 

(25) Sabiex jiġi żgurat approċċ uniformi 

għall-ħidma konġunta prevista f'dan ir-

Regolament, jenħtieġ li jingħataw setgħat 

ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni 

sabiex, wara konsultazzjoni mal-Grupp ta' 

Koordinazzjoni, tistabbilixxi qafas ta' 

proċedura u ta' metodoloġija komuni għall-

valutazzjonijiet kliniċi, il-proċeduri għall-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti u l-

proċeduri għall-konsultazzjonijiet xjentifiċi 

konġunti. Fejn xieraq, jenħtieġ li jiġu 

żviluppati regoli distinti għall-prodott 

mediċinali u għall-apparat mediku. Fl-

iżvilupp ta' dawn ir-regoli, jenħtieġ li l-

Kummissjoni u l-Grupp ta' 

Koordinazzjoni jqisu r-riżultati tal-ħidma 

li diġà twettqet fl-EUnetHTA Joint Actions 

u b'mod partikolari l-linji gwida 

metodoloġiċi u l-mudell għat-tressiq tal-

evidenza. Jenħtieġ li tqis ukoll l-inizjattivi 

dwar l-HTA ffinanzjati permezz tal-

programm ta' riċerka Orizzont 2020, kif 

ukoll l-inizjattivi reġjonali dwar l-HTA 

bħal pereżempju l-inizjattivi Beneluxa u d-

Dikjarazzjoni tal-Belt Valletta. Jenħtieġ li 

l-oqfsa proċedurali u metodoloġiċi jiġu 

aġġornati bil-frekwenza li tkun meqjusa 

meħtieġa mill-Kummissjoni u mill-Grupp 

ta' Koordinazzjoni biex jiġi żgurat li dawk 

l-oqfsa jkunu adattati għall-evoluzzjoni 

xjentifika. Fl-iżvilupp tal-qafas 

metodoloġiku, jenħtieġ li l-Kummissjoni – 

f'kollaborazzjoni mal-Grupp ta' 

Koordinazzjoni – tqis l-ispeċifiċità u l-
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isfidi korrispondenti ta' ċerti tipi ta' 

teknoloġiji tas-saħħa, terapiji avvanzati 

jew terapiji li jtawlu l-ħajja u li jistgħu 

jirrikjedu tfassil innovattiv fir-rigward tal-

istudji kliniċi. Dawn jistgħu jirriżultaw 

f'inċertezza evidenzjali fil-mument tal-

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni. Peress li t-tfassil 

innovattiv tal-istudji kliniċi ħafna drabi 

jiġi aċċettat għall-finijiet tal-

valutazzjonijiet regolatorji, jenħtieġ li l-

metodoloġija għall-valutazzjonijiet kliniċi 

konġunti ma twaqqafx lil dawn it-

teknoloġiji tas-saħħa milli jilħqu l-

pazjenti. Jenħtieġ għalhekk li l-

Kummissjoni u l-Grupp ta' 

Koordinazzjoni jiżguraw li l-metodoloġija 

tipprevedi standard għoli ta' evidenza 

xjentifika, filwaqt li titħares il-flessibbiltà 

meħtieġa, biex jingħata lok għal 

valutazzjoni adegwata ta' teknoloġiji tas-

saħħa bħal dawn. Jenħtieġ li din l-

evidenza klinika tinkludi l-aċċettazzjoni 

tal-aqwa evidenza xjentifika disponibbli 

fil-mument tat-tressiq, inkluż, pereżempju, 

data minn studji tal-kontroll tal-każ, data 

ta' osservazzjoni tad-dinja reali, kif ukoll 

l-aċċettazzjoni tal-paraguni ta' trattament 

indiretti. Jenħtieġ li r-regoli metodoloġiċi 

li għandhom jiġu żviluppati jkopru l-

possibbiltajiet għal titjib ta' evidenza 

klinika fil-każijiet fejn xorta tkun 

meħtieġa evidenza xjentifika ulterjuri. 
Jenħtieġ li dawn is-setgħat ikunu eżerċitati 

skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill13.  

__________________ __________________ 

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p. 13). 

13 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p. 13). 

 

Emenda  11 
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Proposta għal regolament 

Premessa 25a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni, 

flimkien mal-Istati Membri, tadatta l-

qafas ta' valutazzjoni klinika konġunta 

tat-tilqim sabiex titqies in-natura 

preventiva tat-tilqim li ġġib benefiċċji 

għall-individwi u għall-popolazzjonijiet 

fuq medda twila ta' żmien, u tinvolvi lill-

korpi nazzjonali xierqa fil-valutazzjoni 

klinika konġunta tat-tilqim. Jenħtieġ li l-

adattament tal-qafas jitlesta sa tmiem il-

perjodu ta' implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament sabiex jiġi żgurat li jkun lest 

biex jintuża matul il-perjodu ta' 

tranżizzjoni.  

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi: 1. Fid-dawl tar-riżultati tal-ħidma 

diġà mwettqa fil-qafas tal-EUnetHTA 

Joint Actions, dan ir-Regolament 

jistabbilixxi: 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda timplimenta l-premessi 3 u 25. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) "valutazzjoni klinika" tfisser il-ġbir (e) "valutazzjoni klinika" tfisser il-ġbir 
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u l-evalwazzjoni tal-evidenza xjentifika 

disponibbli dwar teknoloġija tas-saħħa 

meta mqabbla ma' teknoloġija tas-saħħa 

oħra jew teknoloġiji tas-saħħa oħrajn fuq 

il-bażi tal-oqsma kliniċi li ġejjin tal-

valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa: id-

deskrizzjoni tal-problema tas-saħħa 

indirizzata mit-teknoloġija tas-saħħa u l-

użu attwali ta' teknoloġiji tas-saħħa oħrajn 

li jindirizzaw dik il-problema tas-saħħa, id-

deskrizzjoni u l-karatterizzazzjoni teknika 

tat-teknoloġija tas-saħħa, l-effettività 

klinika relattiva, u s-sikurezza relattiva tat-

teknoloġiji tas-saħħa; 

u l-analiżi tal-evidenza xjentifika 

disponibbli dwar teknoloġija tas-saħħa 

meta mqabbla ma' teknoloġija tas-saħħa 

oħra jew teknoloġiji tas-saħħa oħrajn 

abbażi tal-oqsma kliniċi li ġejjin tal-

valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa: id-

deskrizzjoni tal-problema tas-saħħa 

indirizzata mit-teknoloġija tas-saħħa u l-

użu attwali ta' teknoloġiji tas-saħħa oħrajn 

li jindirizzaw dik il-problema tas-saħħa, id-

deskrizzjoni u l-karatterizzazzjoni teknika 

tat-teknoloġija tas-saħħa, l-effettività 

klinika relattiva, u s-sikurezza relattiva tat-

teknoloġiji tas-saħħa fil-mument tal-

approvazzjoni regolatorja; 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li l-kamp ta' applikazzjoni tal-valutazzjonijiet kliniċi konġunti jiġi definit 

b'mod ċar biex jiġi ċċarat li dawn jiffukaw fuq ir-rieżami u l-analiżi fattwali tal-evidenza 

disponibbli. Il-valutazzjoni teskludi kwalunkwe valwazzjoni (iffissar ta' valur) ta' prodott, 

peress li dan il-pass (l-hekk imsejħa "stima") jibqa' prerogattiva sħiħa tal-Istati Membri. Iż-

żieda tal-kliem "fil-mument tal-approvazzjoni regolatorja" għandha l-għan li tiċċara li l-

valutazzjonijiet għandhom isiru b'mod parallel mal-proċess regolatorju sabiex ir-rapport 

ikun disponibbli mat-tnedija, b'tali mod li jiġi evitat kwalunkwe dewmien fil-proċeduri għall-

aċċess nazzjonali tal-pazjenti. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) "riżultati tas-saħħa rilevanti għall-

pazjent" tfisser data li tidentifika jew 

tbassar il-mortalità, il-morbidità, il-

kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa u 

avvenimenti avversi; 

Ġustifikazzjoni 

Dan l-Artikolu għandu l-għan li jiċċara kunċett importanti mdaħħal fl-Artikolu 6(5)(a) tal-

abbozz ta' Regolament dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa, f'konformità mal-prassi 

internazzjonali fil-livell tal-aġenziji tal-HTA. 



 

AD\1159697MT.docx 13/44 PE622.139v02-00 

 MT 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (gb) "stima" tfisser il-ġbid ta' 

konklużjonijiet dwar il-valur miżjud tat-

teknoloġiji kkonċernati bħala parti mill-

proċessi ta' stima nazzjonali li jistgħu 

jikkunsidraw data u kriterji kliniċi u 

mhux kliniċi. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jinnominaw l-awtoritajiet u l-korpi 

nazzjonali tagħhom li jkunu responsabbli 

għall-valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 

bħala membri tal-Grupp ta' Koordinazzjoni 

u s-sottogruppi tiegħu u jinfurmaw lill-

Kummissjoni dwarhom u dwar kull tibdil 

sussegwenti. L-Istati Membri jistgħu 

jinnominaw aktar minn awtorità jew korp 

wieħed responsabbli għall-valutazzjoni tat-

teknoloġija tas-saħħa bħala membri tal-

Grupp ta' Koordinazzjoni u sottogrupp 

wieħed tiegħu jew aktar. 

2. L-Istati Membri għandhom 

jinnominaw l-awtoritajiet u l-korpi 

nazzjonali tagħhom li jkunu responsabbli 

għall-valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 

u li jinfluwenzaw il-proċess deċiżjonali fil-

livell nazzjonali bħala membri tal-Grupp 

ta' Koordinazzjoni u s-sottogruppi tiegħu u 

jinfurmaw lill-Kummissjoni dwarhom u 

dwar kull tibdil sussegwenti. L-Istati 

Membri jistgħu jinnominaw aktar minn 

awtorità jew korp wieħed responsabbli 

għall-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 

bħala membri tal-Grupp ta' Koordinazzjoni 

u sottogrupp wieħed tiegħu jew aktar. Fil-

Grupp ta' Koordinazzjoni, kull Stat 

Membru jista' jaħtar tal-inqas awtorità 

jew korp wieħed responsabbli b'għarfien 

espert fil-qasam tal-prodotti mediċinali. 

 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jaġixxi b'kunsens, jew, fejn meħtieġ, 

jivvota permezz tal-maġġoranza sempliċi. 

Għandu jkun hemm vot wieħed għal kull 

Stat Membru. 

3. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jaġixxi b'kunsens, jew, fejn meħtieġ, 

jivvota permezz ta' maġġoranza ta' żewġ 

terzi. Għandu jkun hemm vot wieħed għal 

kull Stat Membru. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-laqgħat tal-Grupp ta' 

Koordinazzjoni għandhom ikunu 

kopreseduti mill-Kummissjoni u minn 

kopresident elett mill-membri tal-grupp 

għal terminu fiss li jrid jiġi stabbilit fir-

regoli ta' proċedura tiegħu. 

4. Il-laqgħat tal-Grupp ta' 

Koordinazzjoni għandhom ikunu 

kopreseduti mill-Kummissjoni – mingħajr 

dritt tal-vot – u minn kopresident elett mill-

membri tal-grupp għal terminu fiss li jrid 

jiġi stabbilit fir-regoli ta' proċedura tiegħu. 

 

Emenda  19 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-membri tal-Grupp ta' 

Koordinazzjoni u r-rappreżentanti maħturin 

tagħhom għandhom jirrispettaw il-prinċipji 

ta' indipendenza, imparzjalità u 

kunfidenzjalità. 

6. Il-membri tal-Grupp ta' 

Koordinazzjoni, il-persunal tagħhom u r-

rappreżentanti maħturin tagħhom 

għandhom jirrispettaw il-prinċipji ta' 

indipendenza, imparzjalità u 

kunfidenzjalità. Huma għandhom ikunu 

soġġetti għall-obbligu tas-segretezza 

professjonali skont il-leġiżlazzjoni tal-

Unjoni jew tal-Istati Membri kemm matul 

kif ukoll wara l-mandat tagħhom, fir-

rigward ta' kwalunkwe informazzjoni 

kunfidenzjali li jkunu saru jafu biha fit-

twettiq tal-kompiti jew tas-setgħat 

tagħhom. 

 

Emenda  20 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 8 – punt aa (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) jadotta regoli dwar il-kunflitti ta' 

interess għall-funzjonament tal-Grupp ta' 

Koordinazzjoni u t-twettiq tal-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti u l-

konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 8 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) jiżgura l-involviment xieraq tal-

partijiet ikkonċernati fil-ħidma tiegħu; 

(d) jiżgura l-involviment xieraq u 

regolari tal-partijiet ikkonċernati fil-ħidma 

tiegħu; 

Ġustifikazzjoni 

F'konformità mal-proċess ġust u l-esperjenza tal-EUnetHTA Joint Actions, huwa importanti li 

jiġi żgurat li l-partijiet ikkonċernati jirċievu informazzjoni regolari dwar l-attivitajiet tal-

Grupp ta' Koordinazzjoni. 

 

Emenda  22 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 8 – punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) jiżgura l-ogħla livell ta' 

trasparenza tad-data klinika li tkun qed 

tiġi evalwata. F'każ ta' informazzjoni ta' 

natura kummerċjalment sensittiva, il-

kunfidenzjalità għandha tkun definita u 

ġustifikata strettament u l-informazzjoni 

kunfidenzjali għandha tkun definita 

tajjeb; 
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Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 8 – punt e – punt iii 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(iii) l-identifikazzjoni tat-teknoloġiji 

tas-saħħa emerġenti; 

(iii) l-identifikazzjoni tat-teknoloġiji 

tas-saħħa emerġenti; wara tmiem il-

perjodu ta' tranżizzjoni msemmi fl-

Artikolu 33(1), fir-rigward tal-prodotti 

mediċinali, l-identifikazzjoni ta' 

teknoloġiji tas-saħħa emerġenti għandha 

ssegwi n-notifika preventiva tal-prodotti 

mediċinali lill-EMA qabel tintalab l-

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni; 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrifletti l-fatt li mhux se jkun hemm bżonn sottogrupp li jidentifika t-teknoloġiji 

tas-saħħa emerġenti wara tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni msemmi fl-Artikolu 33(1), peress li 

r-rabta mal-proċedura ċentralizzata ta' awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 

msemmija hawn fuq kif ukoll il-premessi 17 u 18 u l-aċċess għall-valutazzjoni xjentifika 

konġunta għal dawn il-prodotti se jiżguraw li l-Grupp ta' Koordinazzjoni jiġi infurmat fil-

mument opportun dwar it-teknoloġiji tas-saħħa emerġenti. 

 

Emenda  24 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jikkonsulta mal-organizzjonijiet 

tal-pazjenti, tal-professjonisti fil-qasam 

tas-saħħa, tal-esperti kliniċi u ta' partijiet 

ikkonċernati rilevanti oħra; 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (cb) iqis li wara tmiem il-perjodu ta' 

tranżizzjoni msemmi fl-Artikolu 33(1), fir-

rigward tal-prodotti mediċinali, l-

identifikazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 

emerġenti għandha ssegwi n-notifika 

preventiva tal-prodotti mediċinali lill-

EMA qabel tintalab l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 5 Artikolu 5 

Kamp ta' Applikazzjoni tal-Valutazzjonijiet 

Kliniċi Konġunti 

Kamp ta' Applikazzjoni tal-Valutazzjonijiet 

Kliniċi Konġunti 

1. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jwettaq valutazzjonijiet kliniċi konġunti ta': 

1. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jwettaq valutazzjonijiet kliniċi konġunti ta': 

(a) il-prodotti mediċinali soġġetti 

għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni prevista 

fir-Regolament (KE) Nru 726/2004, inkluż 

meta tkun saret emenda għad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni fuq il-bażi ta' 

bidla fl-indikazzjoni jew indikazzjonijiet 

terapewtiċi li għalihom ingħatat l-

awtorizzazzjoni oriġinali, bl-eċċezzjoni tal-

prodotti mediċinali awtorizzati skont l-

Artikoli 10 u 10a tad-

Direttiva 2001/83/KE; 

(a) il-prodotti mediċinali soġġetti 

għall-proċedura ta' awtorizzazzjoni prevista 

fir-Regolament (KE) Nru 726/2004, inkluż 

meta tkun saret emenda għad-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni abbażi ta' bidla 

fl-indikazzjoni jew indikazzjonijiet 

terapewtiċi li għalihom ingħatat l-

awtorizzazzjoni oriġinali, bl-eċċezzjoni tal-

prodotti mediċinali awtorizzati skont l-

Artikoli 10 u 10a tad-

Direttiva 2001/83/KE, u l-prodotti 

mediċinali awtorizzati skont l-

Artikolu 8(3) tad-Direttiva 2001/83/KE li 

ma jinkorporawx sustanza attiva ġdida; 

(b) l-apparat mediku kklassifikat fil-

Klassi IIb u III skont l-Artikolu 51 tar-

Regolament (UE) 2017/745 li għalih il-

bordijiet ta' esperti rilevanti jkunu taw 

opinjoni xjentifika fil-qafas tal-proċedura 

ta' konsultazzjoni tal-evalwazzjoni klinika 

(b) l-apparat mediku kklassifikat fil-

Klassi IIb u III skont l-Artikolu 51 tar-

Regolament (UE) 2017/745 li għalih il-

bordijiet ta' esperti rilevanti jkunu taw 

opinjoni xjentifika fil-qafas tal-proċedura 

ta' konsultazzjoni tal-evalwazzjoni klinika 



 

PE622.139v02-00 18/44 AD\1159697MT.docx 

MT 

skont l-Artikolu 54 ta' dak ir-Regolament; skont l-Artikolu 54 ta' dak ir-Regolament u 

li jitqies bħala innovazzjoni importanti li 

jista' jkollha impatt sinifikanti fuq is-

sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa; 

(c) l-apparat mediku dijanjostiku in 

vitro kklassifikat fil-Klassi D skont l-

Artikolu 47 tar-Regolament 

(UE) 2017/74617 li għalih il-bordijiet ta' 

esperti rilevanti jkunu taw il-fehmiet 

tagħhom fil-qafas tal-proċedura skont l-

Artikolu 48(6) ta' dak ir-Regolament. 

(c) l-apparat mediku dijanjostiku in 

vitro kklassifikat fil-Klassi D skont l-

Artikolu 47 tar-Regolament 

(UE) 2017/74617 li għalih il-bordijiet ta' 

esperti rilevanti jkunu taw il-fehmiet 

tagħhom fil-qafas tal-proċedura skont l-

Artikolu 48(6) ta' dak ir-Regolament u li 

jitqies bħala innovazzjoni importanti li 

jista' jkollha impatt sinifikanti fuq is-

sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa. 

2. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jagħżel l-apparat mediku msemmi fil-

punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 għall-

valutazzjoni klinika konġunta fuq il-bażi 

tal-kriterji li ġejjin: 

2. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jagħżel l-apparat mediku msemmi fil-

punti (b) u (c) tal-paragrafu 1 għall-

valutazzjoni klinika konġunta abbażi tal-

kriterji kumulattivi li ġejjin: 

(a) il-ħtieġa medika mhux issodisfata; (a) il-ħtiġijiet mediċi mhux issodisfati; 

(b) l-impatt potenzjali fuq il-pazjenti, 

is-saħħa pubblika, jew is-sistemi tal-kura 

tas-saħħa; 

(b) l-impatt potenzjali fuq il-pazjenti, 

is-saħħa pubblika, jew is-sistemi tal-kura 

tas-saħħa; 

(c) id-dimensjoni transfruntiera 

sinifikanti; 

(c) dimensjoni transfruntiera 

sinifikanti; 

(d) il-valur miżjud ewlieni fl-Unjoni 

kollha; 

(d) valur miżjud importanti fl-Unjoni 

kollha; 

(e) ir-riżorsi disponibbli. (e) ir-riżorsi disponibbli. 

 (ea) il-preżentazzjoni volontarja min-

naħa ta' żviluppatur ta' teknoloġija tas-

saħħa; 

 (eb) l-identifikazzjoni min-naħa tan-

netwerk tal-partijiet ikkonċernati. 

__________________ __________________ 

17 Ir-Regolament (UE) 2017/746 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi 

dijanjostiċi in vitro u li jħassar id-

Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2010/227/UE (ĠU L 117, 

5.5.2017, p. 176). 

17 Ir-Regolament (UE) 2017/746 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' April 2017 dwar apparati mediċi 

dijanjostiċi in vitro u li jħassar id-

Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2010/227/UE (ĠU L 117, 

5.5.2017, p. 176). 
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Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu jagħti 

bidu għall-valutazzjonijiet kliniċi konġunti 

tat-teknoloġiji tas-saħħa fuq il-bażi tal-

programm ta' ħidma annwali tiegħu billi 

jinnomina sottogrupp biex jissorvelja t-

tħejjija tar-rapport dwr il-valutazzjoni 

klinika konġunta f'isem il-Grupp ta' 

Koordinazzjoni. 

Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu jagħti 

bidu għall-valutazzjonijiet kliniċi konġunti 

tat-teknoloġiji tas-saħħa abbażi tal-

programm ta' ħidma annwali tiegħu billi 

jinnomina sottogrupp biex jissorvelja t-

tħejjija tar-rapport dwar il-valutazzjoni 

klinika konġunta f'isem il-Grupp ta' 

Koordinazzjoni. Fir-rigward ta' prodotti 

mediċinali, il-Grupp ta' Koordinazzjoni 

għandu jvara valutazzjonijiet kliniċi 

konġunti f'konformità man-notifika 

preventiva tal-prodotti mediċinali lill-

EMA qabel tintalab l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rabta mal-iskadenzi tal-EMA timplimenta l-premessi 17 u 18. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rapport dwar il-valutazzjoni klinika 

konġunta għandu jkun akkumpanjat minn 

rapport ta' sinteżi u dawn għandhom 

jitħejjew skont ir-rekwiżiti f'dan l-Artikolu 

u r-rekwiżiti stabbiliti skont l-Artikoli 11, 

22 u 23. 

Ir-rapport dwar il-valutazzjoni klinika 

konġunta għandu jkun akkumpanjat minn 

rapport ta' sinteżi u għandu jitħejja skont 

ir-rekwiżiti f'dan l-Artikolu u r-rekwiżiti 

stabbiliti skont l-Artikoli 11, 22 u 23, fid-

dawl tar-riżultati tal-ħidma diġà mwettqa 

fil-qafas tal-EUnetHTA Joint Actions u l-

proċeduri tal-EUnetHTA għall-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti tal-

prodotti mediċinali. 
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Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrifletti l-prattika stabbilita fil-valutazzjonijiet konġunti tal-EUnetHTA. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-sottogrupp innominat għandu 

jitlob lill-iżviluppaturi tat-teknoloġija tas-

saħħa rilevanti jressqu d-dokumentazzjoni 

li jkun fiha l-informazzjoni, id-dejta u l-

evidenza neċessarji għall-valutazzjoni 

klinika konġunta. 

2. Is-sottogrupp innominat għandu 

jiltaqa' mal-iżviluppaturi tat-teknoloġija 

tas-saħħa rilevanti biex jiġu definiti l-kamp 

ta' applikazzjoni tal-valutazzjoni u d-

dokumentazzjoni li jkun fiha l-

informazzjoni, id-data u l-evidenza 

neċessarji biex titressaq il-valutazzjoni 

klinika konġunta. Ir-relazzjoni bejn l-

evalwaturi u l-iżviluppaturi tat-teknoloġiji 

tas-saħħa għandha tkun indipendenti u 

imparzjali. L-iżviluppaturi tat-teknoloġiji 

tas-saħħa jistgħu jiġu kkonsultati iżda ma 

għandhomx jipparteċipaw attivament fil-

proċess tal-evalwazzjoni. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Is-sottogrupp innominat għandu 

jitlob, minbarra d-data msemmija fil-

paragrafu 2, data minn sorsi rilevanti, 

bħal reġistri tal-pazjenti, bażijiet tad-data 

jew Netwerks ta' Referenza Ewropej, jekk 

dik id-data titqies meħtieġa għall-

kompletezza tal-informazzjoni pprovduta 

mill-iżviluppaturi tat-teknoloġija tas-

saħħa u biex issir valutazzjoni klinika 

aktar preċiża tat-teknoloġija tas-saħħa. 
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Ġustifikazzjoni 

L-assessuri jistgħu jitolbu/jordnaw/jikkummissjonaw analiżi komplementari minn sorsi oħra 

bħal bażijiet tad-data, reġistri tal-pazjenti, rekords mediċi, studji dwar l-użu tal-mediċini, 

Netwerks ta' Referenza Ewropej u organizzazzjonijiet tal-pazjenti. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Is-sottogrupp innominat għandu 

jaħtar, minn fost il-membri tiegħu, assessur 

u koassessur biex imexxu l-valutazzjoni 

klinika konġunta. Il-ħatriet għandhom iqisu 

l-kompetenza xjentifika meħtieġa għall-

valutazzjoni. 

3. Is-sottogrupp innominat għandu 

jaħtar, minn fost il-membri tiegħu, assessur 

u koassessur minn Stati Membri differenti 

biex imexxu l-valutazzjoni klinika 

konġunta. Il-ħatriet għandhom iqisu l-

kompetenza xjentifika meħtieġa għall-

valutazzjoni u jagħtu prijorità lil dawk l-

assessuri li jkollhom l-għarfien espert 

xjentifiku rilevanti meħtieġ għall-

valutazzjoni. 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 5 – punt a 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) analiżi tal-effetti relattivi tat-

teknoloġija tas-saħħa li qiegħda tiġi 

vvalutata fuq ir-riżultati tas-saħħa rilevanti 

għall-pazjent magħżula għall-valutazzjoni; 

(a) deskrizzjoni tal-effetti relattivi tat-

teknoloġija tas-saħħa li tkun qiegħda tiġi 

vvalutata fuq ir-riżultati tas-saħħa rilevanti 

għall-pazjent maqbula għall-valutazzjoni; 

Ġustifikazzjoni 

Il-valutazzjoni klinika konġunta għandha tipprovdi deskrizzjoni fattwali tal-effetti relattivi tat-

teknoloġija tas-saħħa. M'għandhomx isiru ġudizzji dwar il-kobor tal-effetti, peress li dawn 

isiru matul il-fażi tal-istima nazzjonali tal-proċess. 

 

Emenda  33 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Ir-rapport dwar il-valutazzjoni 

klinika konġunta la għandu jirreferi 

għall-oqsma mhux kliniċi ta' valutazzjoni 

u lanqas ma għandu jasal għal 

konklużjonijiet dwar il-valur miżjud tat-

teknoloġiji kkonċernati, peress li dawn 

għandhom jibqgħu parti mill-proċessi ta' 

stima nazzjonali. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta, fi kwalunkwe stadju tat-

tħejjija tal-abbozz tar-rapport dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta, l-assessur 

iqis li hija meħtieġa evidenza addizzjonali 

mill-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa 

li qed iressaq id-dokumentazzjoni sabiex 

jitlesta r-rapport, jista' jitlob lis-sottogrupp 

innominat jissospendi l-perjodu ta' żmien 

stabbilit għat-tħejjija tar-rapport u jitlob 

evidenza addizzjonali mill-iżviluppatur tat-

teknoloġija tas-saħħa. Wara li jkun 

ikkonsulta mal-iżviluppatur tat-teknoloġija 

tas-saħħa dwar iż-żmien meħtieġ biex 

titħejja l-evidenza addizzjonali meħtieġa, 

it-talba mill-assessur għandha tispeċifika l-

għadd ta' jiem ta' xogħol li fihom it-tħejjija 

għandha tiġi sospiża. 

6. Meta, fi kwalunkwe stadju tat-

tħejjija tal-abbozz tar-rapport dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta, l-assessur 

iqis li hija meħtieġa evidenza addizzjonali 

mill-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa 

li qed iressaq id-dokumentazzjoni sabiex 

jitlesta r-rapport, jista' jitlob lis-sottogrupp 

innominat jissospendi darba l-perjodu ta' 

żmien stabbilit għat-tħejjija tar-rapport u 

jitlob evidenza addizzjonali mill-

iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa, 

dment li din l-evidenza tkun disponibbli 

qabel l-awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni. Wara li jkun qabel 

mal-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa 

dwar l-evidenza addizzjonali meħtieġa u ż-

żmien meħtieġ biex titħejja, it-talba mill-

assessur għandha tispeċifika l-għadd ta' 

jiem ta' xogħol li fihom it-tħejjija għandha 

tiġi sospiża. 

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li huwa leġittimu li l-koassessuri jkollhom l-opportunità jitolbu evidenza addizzjonali 

jekk il-preżentazzjoni ma tkunx kompluta, din l-evidenza għandha tkun limitata għad-data 

disponibbli meta titressaq id-dokumentazzjoni biex tiġi awtorizzata l-kummerċjalizzazzjoni. 
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Dawn id-dispożizzjonijiet m'għandhomx jintużaw biex jinħoloq dewmien bla bżonn fil-

valutazzjonijiet kliniċi billi tintalab data li l-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa ma jkollux 

jew li l-preżentazzjoni tagħha titlob minnu ammont ta' żmien mhux raġonevoli. 

 

Emenda  35 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

9. Is-sottogrupp innominat għandu 

jiżgura li l-partijiet ikkonċernati, inklużi l-

pazjenti u l-esperti kliniċi, jingħataw l-

opportunità li jipprovdu kummenti matul 

it-tħejjija tal-abbozz tar-rapport dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta u r-rapport 

ta' sinteżi u jistabbilixxi perjodu ta' żmien 

li fih jistgħu jressqu l-kummenti tagħhom. 

9. Is-sottogrupp innominat għandu 

jiżgura li l-partijiet ikkonċernati rilevanti 

kollha, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-

pazjenti, il-professjonisti tas-saħħa u l-

esperti kliniċi, jingħataw l-opportunità li 

jipprovdu kummenti matul it-tħejjija tal-

abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni 

klinika konġunta u r-rapport ta' sinteżi u 

jistabbilixxi perjodu ta' żmien li fih jistgħu 

jressqu l-kummenti tagħhom 

 

Emenda  36 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

12. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

japprova r-rapport finali dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta u r-rapport 

ta' sinteżi, kull fejn possibbli permezz ta' 

kunsens jew, fejn meħtieġ, permezz tal-

maġġoranza sempliċi tal-Istati Membri. 

12. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

japprova r-rapport finali dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta u r-rapport 

ta' sinteżi, possibbilment b'kunsens jew, 

fejn meħtieġ, b'maġġoranza ta' żewġ terzi 

tal-Istati Membri. 

 

Emenda  37 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 14a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 14a. Mal-wasla ta' rapport tal-

valutazzjoni klinika konġunta u rapport 
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ta' sinteżi approvati, l-iżviluppatur tat-

teknoloġija tas-saħħa li jkun qed iressaq 

id-dokumentazzjoni jista' joġġezzjona bil-

miktub lill-Grupp ta' Koordinazzjoni u 

lill-Kummissjoni fi żmien sebat ijiem ta' 

xogħol, billi jagħti raġunijiet dettaljati 

għall-oġġezzjonijiet tiegħu. Il-Grupp ta' 

Koordinazzjoni għandu jevalwa l-

oġġezzjonijiet fi żmien 30 jum ta' xogħol u 

jista' jirrevedi r-rapport jekk u kif ikun 

hemm bżonn. Huwa għandu japprova u 

jressaq ir-rapport finali dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta, ir-rapport 

ta' sinteżi u dokument spjegattiv li jgħid 

kif ikunu ġew indirizzati l-oġġezzjonijiet. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-passi kollha meħtieġa li jwasslu 

għall-inklużjoni tal-isem tat-teknoloġija 

tas-saħħa li tkun ġiet soġġetta għar-

rapport u r-rapport ta' sinteżi approvati 

għandhom ikunu lesti sad-data tal-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-

Kummissjoni li tagħti l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda timplimenta l-premessa 17. L-iskadenzi għandhom jiġu definiti b'mod aktar ċar 

fil-proposta ta' Regolament biex jiġi żgurat li r-rapporti tal-valutazzjoni klinika konġunta 

jitlestew sa żmien il-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħti l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni. Dawn l-iskadenzi qed jiġu proposti biex jiġi evitat dewmien 

potenzjali fl-aċċess għall-mediċini. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) ma għandhomx iwettqu 

valutazzjoni klinika jew proċess ta' 

valutazzjoni simili għal teknoloġija tas-

saħħa inkluża fil-Lista tat-Teknoloġiji tas-

Saħħa Vvalutati jew li għaliha tkun 

inbdiet valutazzjoni klinika konġunta; 

imħassar 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-punt (b) tal-paragrafu 1 ma 

għandux iwaqqaf lill-Istati Membri milli 

jħejju valutazzjonijiet dwar il-valur 

kliniku miżjud tat-teknoloġiji kkonċernati 

bħala parti mill-proċessi ta' stima 

nazzjonali jew reġjonali li jistgħu 

jikkunsidraw data u testijiet kliniċi u 

mhux kliniċi addizzjonali li jkunu 

speċifiċi għall-Istat Membru affettwat u li 

ma jkunux iffurmaw parti mill-

valutazzjoni klinika konġunta u jkunu 

meħtieġa għall-kompletezza tal-

valutazzjoni ġenerali tat-teknoloġija tas-

saħħa. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jinnotifikaw lill-Kummissjoni bir-riżultati 

ta' valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 

dwar teknoloġija tas-saħħa li kienet 

soġġetta għal valutazzjoni klinika konġunta 

fi żmien 30 jum mit-tlestija tagħha. Dik in-

notifika għandha tkun akkumpanjata minn 

informazzjoni dwar kif ġew applikati l-

konklużjonijiet tar-rapport dwar il-

2. L-Istati Membri għandhom 

jinnotifikaw lill-Kummissjoni bir-riżultati 

ta' valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa 

dwar teknoloġija tas-saħħa li kienet 

soġġetta għal valutazzjoni klinika konġunta 

fi żmien 30 jum mit-tlestija tagħha. Dik in-

notifika għandha tkun akkumpanjata minn 

informazzjoni dwar kif ġew applikati l-

konklużjonijiet tar-rapport dwar il-
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valutazzjoni klinika konġunta fil-

valutazzjoni globali tat-teknoloġija tas-

saħħa. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 

l-iskambju ta' din l-informazzjoni bejn l-

Istati Membri permezz tal-pjattaforma tal-

IT imsemmija fl-Artikolu 27. 

valutazzjoni klinika konġunta fil-

valutazzjoni globali tat-teknoloġija tas-

saħħa. Ir-rapport finali għandu jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Il-

Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iskambju 

ta' din l-informazzjoni bejn l-Istati Membri 

permezz tal-pjattaforma tal-IT imsemmija 

fl-Artikolu 27. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 9 Artikolu 9 

Aġġornamenti tal-Valutazzjonijiet Kliniċi 

Konġunti 

Aġġornamenti tal-Valutazzjonijiet Kliniċi 

Konġunti 

1. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jwettaq aġġornamenti tal-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti meta:  

1. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jwettaq aġġornamenti tal-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti meta:  

(a) id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li 

tagħti l-awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni ta' prodott 

mediċinali msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) 

tiddependi fuq l-issodisfar tar-rekwiżiti 

addizzjonali ta' wara l-awtorizzazzjoni;  

(a) id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li 

tagħti l-awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni ta' prodott 

mediċinali msemmi fl-Artikolu 5(1)(a) 

tiddependi fuq l-issodisfar tar-rekwiżiti 

addizzjonali ta' wara l-awtorizzazzjoni;  

(b) ir-rapport inizjali dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta jispeċifika l-

ħtieġa għal aġġornament ladarba l-

evidenza addizzjonali għal valutazzjoni 

ulterjuri tkun disponibbli.  

(b) ir-rapport inizjali dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta jispeċifika l-

ħtieġa ta' aġġornament ladarba l-evidenza 

addizzjonali għal valutazzjoni ulterjuri 

tkun disponibbli; 

 (ba) l-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-

saħħa jitlob aġġornament għaliex tkun 

tqiegħdet għad-dispożizzjoni evidenza 

addizzjonali li abbażi tagħha l-Grupp ta' 

Koordinazzjoni jkollu bżonn jikkunsidra 

mill-ġdid il-konklużjonijiet tal-

valutazzjoni inizjali. 

2. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni jista' 

jwettaq aġġornamenti tal-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti meta ssir talba għal dan 

minn membru jew bosta membri tiegħu. 

2. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni jista' 

jwettaq aġġornamenti tal-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti meta ssir talba għal dan 

minn aktar minn membru wieħed tiegħu. 
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 2a. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni jista' 

jwettaq aġġornamenti ta' valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti jekk tkun tqiegħdet għad-

dispożizzjoni evidenza importanti 

addizzjonali ferm qabel it-tiġdid tal-

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni. 

3. L-aġġornamenti għandhom 

jitwettqu skont ir-regoli ta' proċedura 

stabbiliti skont l-Artikolu 11(1)(d). 

3. L-aġġornamenti għandhom 

jitwettqu skont ir-regoli ta' proċedura 

stabbiliti skont l-Artikolu 6 u l-

Artikolu 11(1)(d). 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a – punt ii 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) jagħżel il-prodotti mediċinali 

msemmija fl-Artikolu 5(1)(a) għall-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti bbażati 

fuq il-kriterji tal-għażla msemmija fl-

Artikolu 5(2). 

(ii) jagħżel il-prodotti mediċinali 

msemmija fl-Artikolu 5(1)(a) għall-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti bbażati 

fuq il-kriterji tal-għażla li ġejjin: 

 – il-ħtiġijiet mediċi mhux issodisfati, meta 

ma jkun hemm l-ebda trattament 

disponibbli jew ikun hemm biss trattament 

mhux sodisfaċenti; 

 – l-impatt potenzjali fuq il-pazjenti u fuq 

is-saħħa pubblika, fid-dawl, fost l-oħrajn, 

tal-piż tal-mard ikkalkulat skont il-

morbidità u l-mortalità, u n-natura tal-

marda – ta' theddida għall-ħajja jew 

kronikament invalidanti – fil-mira tat-

teknoloġiji tas-saħħa; 

 – dimensjoni transfruntiera sinifikanti; 

 – ir-riżorsi disponibbli tal-Grupp ta' 

Koordinazzjoni. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(a) it-tressiq ta' informazzjoni, dejta u 

evidenza mill-iżviluppaturi tat-teknoloġija 

tas-saħħa; 

(a) it-tressiq ta' informazzjoni, data u 

evidenza mill-iżviluppaturi tat-teknoloġija 

tas-saħħa, inkluża l-protezzjoni tal-

informazzjoni kunfidenzjali tal-

iżviluppaturi; 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) l-applikazzjoni tal-kriterji tal-

għażla msemmija fl-Artikolu 5(2); 

Ġustifikazzjoni 

Fil-preżent, il-kriterji tal-għażla għall-apparat mediku u għall-mediċini approvati 

ċentralment matul il-fażi ta' tranżizzjoni msemmija fl-Artikolu 33(1) u l-Artikolu 10 huma 

relattivament vagi. Huwa importanti li l-kriterji u l-applikazzjoni tagħhom mill-Grupp ta' 

Koordinazzjoni jkunu trasparenti għall-partijiet ikkonċernati kollha, inkluż għall-

iżviluppaturi tat-teknoloġiji tas-saħħa. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt c 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) id-determinazzjoni tal-passi 

dettaljati ta' proċedura u l-perjodu ta' żmien 

tagħhom, u t-tul ta' żmien globali tal-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti; 

(c) id-determinazzjoni tal-passi 

dettaljati ta' proċedura u l-perjodu ta' żmien 

tagħhom, u t-tul ta' żmien globali tal-

valutazzjonijiet kliniċi konġunti, inkluż 

għall-mekkaniżmi ta' appell għall-

iżviluppaturi tat-teknoloġiji tas-saħħa; 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tikkomplementa l-inklużjoni ta' mekkaniżmu ta' rieżami, b'tali mod li l-

Kummissjoni tadotta dispożizzjonijiet proċedurali xierqa (skadenzi, eċċ). 
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Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt f 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) il-kooperazzjoni mal-korpi 

nnotifikati u l-bordijiet tal-esperti dwar it-

tħejjija u l-aġġornament tal-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti tal-apparat mediku; 

(f) il-kooperazzjoni bejn l-Aġenzija 

Ewropea għall-Mediċini u l-Grupp ta' 

Koordinazzjoni dwar it-tħejjija u l-

aġġornament tal-valutazzjonijiet kliniċi 

konġunti ta' prodotti mediċinali. Din il-

kooperazzjoni għandha tikkunsidra li l-

Grupp ta' Koordinazzjoni, minħabba l-

kompetenzi tiegħu fl-aspetti kliniċi, huwa 

l-korp kompetenti għall-identifikazzjoni u 

l-prijoritizzazzjoni tat-teknoloġiji 

emerġenti abbażi tal-impatt fuq is-saħħa. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-

Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-

prodotti mediċinali. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tiżgura li l-prodotti mediċinali kollha soġġetti għal valutazzjonijiet kliniċi 

konġunti obbligatorji wara l-perjodu ta' tranżizzjoni jkollhom aċċess għal opportunità ta' 

konsultazzjoni xjentifika konġunta. Minħabba l-iskadenzi marbuta mal-iżvilupp ta' prodotti 

mediċinali, huwa importanti li jkun żgurat li ma jiġi stabbilit l-ebda limitu għall-

konsultazzjonijiet xjentifiċi għall-prodotti mediċinali. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-sottogrupp innominat għandu 2. Is-sottogrupp innominat għandu 
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jitlob lill-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-

saħħa jressaq id-dokumentazzjoni li jkun 

fiha l-informazzjoni, id-dejta u l-evidenza 

neċessarji għall-konsultazzjoni xjentifika 

konġunta. 

jitlob lill-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-

saħħa jressaq id-dokumentazzjoni li jkun 

fiha l-informazzjoni, id-data u l-evidenza 

neċessarji għall-konsultazzjoni xjentifika 

konġunta. Id-data u l-informazzjoni kollha 

rilevanti għandhom jitqiegħdu għad-

dispożizzjoni tal-pubbliku. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Is-sottogrupp innominat għandu 

jaħtar, minn fost il-membri tiegħu, assessur 

u koassessur biex imexxu l-konsultazzjoni 

xjentifika konġunta. Il-ħatriet għandhom 

iqisu l-kompetenza xjentifika meħtieġa 

għall-valutazzjoni. 

3. Is-sottogrupp innominat għandu 

jaħtar, minn fost il-membri tiegħu, assessur 

u koassessur, minn Stati Membri 

differenti, biex imexxu l-konsultazzjoni 

xjentifika konġunta. Il-ħatriet għandhom 

iqisu l-kompetenza xjentifika meħtieġa 

għall-valutazzjoni. 

 

Emenda  51 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Is-sottogrupp innominat għandu 

jiżgura li l-partijiet ikkonċernati, inklużi l-

pazjenti u l-esperti kliniċi, jingħataw l-

opportunità li jipprovdu kummenti matul 

it-tħejjija tal-abbozz tar-rapport dwar il-

konsultazzjoni xjentifika konġunta u 

jistabbilixxi perjodu ta' żmien li fih jistgħu 

jressqu l-kummenti tagħhom. 

8. Is-sottogrupp innominat għandu 

jiżgura li l-partijiet ikkonċernati kollha 

rilevanti, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-

pazjenti, il-professjonisti tas-saħħa u l-

esperti kliniċi, jingħataw l-opportunità li 

jipprovdu kummenti matul it-tħejjija tal-

abbozz tar-rapport dwar il-konsultazzjoni 

xjentifika konġunta u jistabbilixxi perjodu 

ta' żmien li fih jistgħu jressqu l-kummenti 

tagħhom. 

 

Emenda  52 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 12 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

12. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

japprova r-rapport finali dwar il-

konsultazzjoni xjentifika konġunta, fejn 

possibbli permezz ta' kunsens jew, fejn 

meħtieġ, permezz tal-maġġoranza sempliċi 

tal-Istati Membri, mhux aktar tard minn 

100 jum wara li tibda t-tħejjija tar-rapport 

imsemmi fil-paragrafu 4. 

12. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

japprova r-rapport finali dwar il-

konsultazzjoni xjentifika konġunta, 

possibbilment b'kunsens jew, fejn 

meħtieġ, b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-

Istati Membri, mhux aktar tard minn 

100 jum wara li tibda t-tħejjija tar-rapport 

imsemmi fil-paragrafu 4. 

 

Emenda  53 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) il-konsultazzjoni tal-pazjenti, tal-

esperti kliniċi u ta' partijiet ikkonċernati 

rilevanti oħra; 

(d) il-konsultazzjoni tal-

organizzazzjonijiet tal-pazjenti, tal-

professjonisti tas-saħħa, tal-esperti kliniċi 

u ta' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra; 

 

Emenda  54 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) ir-regoli għad-determinazzjoni tal-

partijiet ikkonċernati li jridu jiġu 

kkonsultati għall-finijiet ta' din it-Taqsima. 

(b) ir-regoli għad-determinazzjoni tal-

partijiet ikkonċernati li jridu jiġu 

kkonsultati għall-finijiet ta' din it-Taqsima, 

inkluż dwar il-prevenzjoni ta' kunflitti ta' 

interess. 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull sena, il-Grupp ta' 

Koordinazzjoni għandu jħejji studju dwar 

it-teknoloġiji tas-saħħa emerġenti li huma 

mistennija li jkollhom impatt kbir fuq il-

pazjenti, is-saħħa pubblika jew is-sistemi 

tal-kura tas-saħħa. 

1. Kull sena, il-Grupp ta' 

Koordinazzjoni għandu jħejji studju dwar 

it-teknoloġiji tas-saħħa emerġenti li jkunu 

mistennija li jkollhom impatt kbir fuq il-

pazjenti, is-saħħa pubblika jew is-sistemi 

tal-kura tas-saħħa. Wara tmiem il-perjodu 

ta' tranżizzjoni msemmi fl-Artikolu 33(1), 

fir-rigward tal-prodotti mediċinali, l-

identifikazzjoni ta' teknoloġiji tas-saħħa 

emerġenti għandha ssegwi n-notifika 

preventiva tal-prodotti mediċinali lill-

EMA qabel tintalab l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni; 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tiżgura li l-prodotti mediċinali kollha soġġetti għal valutazzjonijiet kliniċi 

konġunti obbligatorji wara l-perjodu ta' tranżizzjoni jkollhom aċċess għal opportunità ta' 

konsultazzjoni xjentifika konġunta. Minħabba l-iskadenzi marbuta mal-iżvilupp ta' prodotti 

mediċinali, huwa importanti li jkun żgurat li ma jiġi stabbilit l-ebda limitu għall-

konsultazzjonijiet xjentifiċi għall-prodotti mediċinali. 

 

Emenda  56 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fit-tħejjija ta' dan l-istudju, il-

Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jikkonsulta: 

2. Fit-tħejjija ta' dan l-istudju, il-

Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati 

rilevanti kollha, inkluż: 

 

Emenda  57 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) lill-professjonisti tas-saħħa; 
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Emenda  58 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 22 Artikolu 22 

Regoli ta' Proċedura u Metodoloġija 

Komuni 

Regoli ta' Proċedura u Metodoloġija 

Komuni 

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 

atti ta' implimentazzjoni dwar: 

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 31 dwar: 

(a) regoli ta' proċedura għal: (a) regoli ta' proċedura għal: 

(i) l-iżgurar li l-awtoritajiet u l-korpi 

tat-teknoloġiji tas-saħħa jwettqu l-

valutazzjonijiet kliniċi b'mod indipendenti 

u trasparenti, ħieles minn kunflitti ta' 

interess;  

(i) l-iżgurar li l-awtoritajiet u l-korpi 

tat-teknoloġiji tas-saħħa jwettqu l-

valutazzjonijiet kliniċi b'mod indipendenti 

u trasparenti, ħieles minn kunflitti ta' 

interess;  

(ii) il-mekkaniżmi għall-interazzjoni 

bejn il-korpi tat-teknoloġiji tas-saħħa u l-

iżviluppaturi tat-teknoloġiji tas-saħħa 

matul il-valutazzjonijiet kliniċi;  

(ii) il-mekkaniżmi għall-interazzjoni 

bejn il-korpi tat-teknoloġiji tas-saħħa u l-

iżviluppaturi tat-teknoloġiji tas-saħħa 

matul il-valutazzjonijiet kliniċi;  

(iii) il-konsultazzjoni tal-pazjenti, tal-

esperti kliniċi u ta' partijiet ikkonċernati 

rilevanti oħra fil-valutazzjonijiet kliniċi. 

(iii) il-konsultazzjoni tal-

organizzazzjonijiet tal-pazjenti, tal-

professjonisti tas-saħħa, tal-esperti kliniċi 

u ta' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra fil-

valutazzjonijiet kliniċi, inklużi regoli biex 

jiġu evitati kunflitti ta' interess; 

(b) il-metodoloġiji li jintużaw biex 

jitfasslu l-kontenut u d-disinn tal-

valutazzjonijiet kliniċi. 

(b) il-metodoloġiji li jintużaw biex 

jitfasslu l-kontenut u d-disinn tal-

valutazzjonijiet kliniċi, abbażi tal-għodod 

u l-metodoloġiji komuni għall-

kooperazzjoni żviluppati wara ħafna snin 

ta' kooperazzjoni permezz tal-EUnetHTA 

Joint Actions u l-inizjattivi BeNeLuxA u 

Valletta. Dawk il-metodoloġiji għandhom 

jiġu żviluppati wara konsultazzjoni mal-

Grupp ta' Koordinazzjoni u mal-partijiet 

ikkonċernati rilevanti kollha, inklużi l-

organizzazzjonijiet tal-pazjenti, il-

professjonisti tas-saħħa u l-esperti kliniċi, 

b'mod trasparenti, għandhom jiġu 

aġġornati regolarment biex jirriflettu l-

evoluzzjoni tax-xjenza u għandhom 

jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
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pubbliku. 

 Għall-prodotti mediċinali msemmija fl-

Artikolu 5(1)(a) u l-Artikolu 32(2), il-

Kummissjoni għandha tqis il-karatteristiċi 

distintivi tas-setturi tal-prodotti mediċinali 

u l-apparat mediku. Il-metodoloġija 

għandha tipprevedi livell suffiċjenti ta' 

flessibbiltà, bil-kundizzjoni li żżomm l-

ogħla livell possibbli ta' evidenza klinika 

u tippermetti ġestjoni adegwata tal-

inċertezza evidenzjali f'każijiet speċifiċi, 

inkluż iżda mhux limitat għal: 

 (i) prodotti mediċinali orfni meta l-

popolazzjonijiet tal-pazjent limitati jistgħu 

jaffettwaw il-fattibbiltà ta' prova klinika 

aleatorja jew ir-rilevanza statistika tad-

data; 

 (ii) prodotti mediċinali li għalihom l-

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini tkun tat 

awtorizzazzjoni kondizzjonali għall-

kummerċjalizzazzjoni skont l-

Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) 

Nru 726/2004 jew li jibbenefikaw minn 

denominazzjoni PRIME mogħtija mill-

Aġenzija; 

 (iii) prodotti mediċinali awtorizzati 

abbażi tal-evidenza klinika minn provi 

kliniċi mfassla speċifikament biex titqies 

in-natura tat-teknoloġija tas-saħħa jew 

għal kunsiderazzjonijiet etiċi oħra. 

 Il-metodoloġija għandha wkoll: 

 (i) tipprevedi mekkaniżmu xieraq biex 

jiġi identifikat l-eżitu tas-saħħa rilevanti 

għall-pazjent, fid-dawl tar-rwoli u l-

preferenzi tal-partijiet ikkonċernati 

rilevanti, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-

pazjenti, il-professjonisti tas-saħħa, l-

esperti kliniċi, ir-regolaturi, il-korpi tal-

HTA u l-iżviluppaturi tat-teknoloġiji tas-

saħħa; 

 (ii) tqis it-tibdil potenzjali relatat mal-

komparatur rilevanti fil-livell nazzjonali 

minħabba l-evoluzzjoni rapida tal-

istandards tal-kura. 

2. L-atti ta' implimentazzjoni  
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msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu 

adottati skont il-proċedura ta' eżami 

msemmija fl-Artikolu 30(2). 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Id-data u l-evidenza msemmija fil-punt (i) 

tal-punt (a) għandhom ikunu limitati 

għall-aħjar evidenza disponibbli meta 

titressaq il-valutazzjoni klinika u jistgħu 

jinkludu data minn sorsi differenti mill-

provi kliniċi aleatorji. 

Ġustifikazzjoni 

Fl-iżvilupp tal-att delegat, il-Kummissjoni għandha tillimita d-data u l-evidenza li jistgħu 

jintalbu mingħand l-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa għall-evidenza disponibbli fil-

mument tal-preżentazzjoni. Għandu jkun hemm livell suffiċjenti ta' flessibbiltà billi jiġi żgurat 

li l-iżviluppaturi jkunu jistgħu jressqu l-aqwa evidenza disponibbli, inkluża d-data minn studji 

ta' osservazzjoni (studji ta' kontroll fuq każijiet, studji ta' osservazzjoni tad-dinja reali, eċċ.). 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-finanzjament tal-ħidma tal-Grupp 

ta' Koordinazzjoni u tas-sottogruppi tiegħu 

u l-attivitajiet għall-appoġġ ta' dik il-ħidma 

li jinvolvu l-kooperazzjoni tiegħu mal-

Kummissjoni, mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Mediċini, u man-netwerk tal-partijiet 

ikkonċernati msemmi fl-Artikolu 26 

għandu jiġi żgurat mill-Unjoni. L-għajnuna 

finanzjarja tal-Unjoni għall-attivitajiet 

skont dan ir-Regolament għandha tiġi 

implimentata skont ir-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 

1. Il-finanzjament tal-ħidma tal-Grupp 

ta' Koordinazzjoni u tas-sottogruppi tiegħu 

u l-attivitajiet għall-appoġġ ta' dik il-ħidma 

li jinvolvu l-kooperazzjoni tiegħu mal-

Kummissjoni, mal-Aġenzija Ewropea 

għall-Mediċini, u man-netwerk tal-partijiet 

ikkonċernati msemmi fl-Artikolu 26 

għandu jiġi żgurat mill-Unjoni. L-Unjoni 

għandha tiżgura finanzjament pubbliku 

suffiċjenti, stabbli u kontinwu għall-

Grupp ta' Koordinazzjoni. Dan il-

finanzjament pubbliku għandu jiġi żgurat 
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Ewropew u tal-Kunsill18. mingħajr l-ebda involviment dirett jew 

indirett ta' żviluppaturi ta' HTAs. L-

għajnuna finanzjarja tal-Unjoni għall-

attivitajiet skont dan ir-Regolament 

għandha tiġi implimentata skont ir-

Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill18. 

___________________ ____________________ 

18 Ir-Regolament (UE, Euratom ) 

Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, 

p. 1).   

18 Ir-Regolament (UE, Euratom ) 

Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, 

p. 1).   

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-finanzjament imsemmi fil-

paragrafu 1 għandu jinkludi l-finanzjament 

għall-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet u l-

korpi tat-teknoloġiji tas-saħħa nnominati 

tal-Istati Membri b'appoġġ għall-ħidma fuq 

il-valutazzjonijiet kliniċi konġunti u l-

konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti. L-

assessur u l-koassessuri għandhom ikunu 

intitolati għal indennizz speċjali li 

jikkumpensahom għall-ħidma tagħhom fuq 

il-valutazzjonijiet kliniċi konġunti u l-

konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti skont 

id-dispożizzjonijiet interni tal-

Kummissjoni. 

2. Il-finanzjament imsemmi fil-

paragrafu 1 għandu jinkludi l-finanzjament 

għall-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet u l-

korpi tat-teknoloġiji tas-saħħa nnominati 

tal-Istati Membri b'appoġġ għall-ħidma fuq 

il-valutazzjonijiet kliniċi konġunti u l-

konsultazzjonijiet xjentifiċi konġunti. L-

assessur u l-koassessuri għandhom ikunu 

intitolati għal indennizz speċjali, approvat 

mill-Kummissjoni, li jikkumpensahom 

għall-ħidma tagħhom fuq il-valutazzjonijiet 

kliniċi konġunti u l-konsultazzjonijiet 

xjentifiċi konġunti skont id-

dispożizzjonijiet interni tal-Kummissjoni. 

 

Emenda  62 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi netwerk tal-partijiet 

ikkonċernati permezz ta' sejħa miftuħa 

għall-applikazzjonijiet u ta' għażla ta' 

organizzazzjonijiet tal-partijiet 

ikkonċernati xierqa fuq il-bażi tal-kriterji 

tal-għażla stabbiliti fis-sejħa miftuħa għall-

applikazzjonijiet. 

1. Il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi netwerk tal-partijiet 

ikkonċernati permezz ta' sejħa miftuħa 

għall-applikazzjonijiet u ta' għażla ta' 

organizzazzjonijiet tal-partijiet 

ikkonċernati xierqa abbażi tal-kriterji tal-

għażla stabbiliti fis-sejħa miftuħa għall-

applikazzjonijiet. In-netwerk tal-partijiet 

ikkonċernati għandu jinkludi – tal-inqas – 

l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti, il-

professjonisti tas-saħħa u l-esperti kliniċi. 

L-għan tal-kriterji tal-għażla għandu jkun 

li jiġu evitati kunflitti ta' interess. 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. In-netwerk tal-partijiet 

ikkonċernati għandu jinkludi wkoll 

rappreżentant kwalifikat tal-Parlament 

Ewropew. Dan ir-rappreżentant għandu 

jirrapporta lill-Parlament Ewropew fuq 

bażi regolari dwar l-iżviluppi reċenti fin-

netwerk tal-partijiet ikkonċernati. 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 3 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha torganizza 

laqgħat ad hoc bejn in-netwerk tal-partijiet 

ikkonċernati u l-Grupp ta' Koordinazzjoni 

sabiex: 

3. Il-Kummissjoni għandha torganizza 

laqgħat fuq bażi regolari bejn in-netwerk 

tal-partijiet ikkonċernati u l-Grupp ta' 

Koordinazzjoni sabiex: 

 

Emenda  65 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) taġġorna lill-partijiet ikkonċernati 

dwar il-ħidma tal-grupp; 

(a) taġġorna lill-partijiet ikkonċernati 

dwar il-ħidma tal-grupp; il-membri kollha 

tan-netwerk tal-partijiet ikkonċernati 

għandu jkollhom aċċess għad-data u l-

informazzjoni kollha rilevanti; 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 3 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tipprevedi skambju ta' 

informazzjoni dwar il-ħidma tal-Grupp ta' 

Koordinazzjoni. 

(b) tipprevedi skambju ta' 

informazzjoni bejn il-Grupp ta' 

Koordinazzjoni u n-netwerk tal-partijiet 

ikkonċernati. 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Wara tmiem il-perjodu ta' 

tranżizzjoni msemmi fl-Artikolu 33(1), fir-

rigward tal-prodotti mediċinali, l-

identifikazzjoni ta' teknoloġiji tas-saħħa 

emerġenti għandha ssegwi n-notifika 

preventiva tal-prodotti mediċinali lill-

EMA qabel tintalab l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni; 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrifletti l-fatt li mhux se jkun hemm bżonn studju bħal dan wara tmiem il-

perjodu ta' tranżizzjoni, peress li r-rabta mal-proċedura ċentralizzata ta' awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni se tiżgura li l-Grupp ta' Koordinazzjoni jiġi infurmat fil-mument 

opportun dwar it-teknoloġiji tas-saħħa emerġenti. 
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Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Kull data kunfidenzjali pprovduta 

minn manifattur għandha tkun koperta 

minn ftehim ta' kunfidenzjalità ċar. Il-

Kummissjoni għandha tiżgura wkoll il-

protezzjoni ta' data kunfidenzjali minn 

aċċess jew divulgazzjoni mhux 

awtorizzati, u tiżgura l-integrità tad-data 

maħżuna mill-qerda aċċidentali jew mhux 

awtorizzata u t-telf jew l-alterazzjoni 

aċċidentali. 

 

Emenda  69 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 27a 

 Regoli komuni dwar id-data 

 1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 31 rigward il-ġbir, l-

interoperabbiltà u l-komparabbiltà tad-

data.  

 2. L-assessuri u l-koassessuri għandu 

jkollhom aċċess sħiħ għad-data użata 

mill-awtoritajiet responsabbli għall-għoti 

tal-awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni ta' prodott 

mediċinali, kif ukoll il-possibbiltà tal-użu 

jew tal-ġenerazzjoni ta' data rilevanti 

addizzjonali għall-finijiet tal-valutazzjoni 

ta' prodott mediċinali fil-kuntest ta' HTA 

konġunta.  

 3. Il-ġestjoni kunfidenzjali ta' data 
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kummerċjalment sensittiva għandha tkun 

salvagwardjata f'kull mument.  

Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament u 

tirrapporta dwar il-konklużjonijiet tiegħu 

mhux aktar tard minn ħames snin wara l-

pubblikazzjoni tar-rapport imsemmi fl-

Artikolu 28. 

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni ta' dan ir-Regolament u 

tirrapporta dwar il-konklużjonijiet tiegħu 

mhux aktar tard minn erba' snin wara l-

pubblikazzjoni tar-rapport imsemmi fl-

Artikolu 28. 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill jistgħu jirrevokaw id-delega tas-

setgħa msemmija fl-Artikoli 17 u 23 fi 

kwalunkwe ħin. Id-deċiżjoni ta' revoka 

għandha ttemm id-delega tas-setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandu 

jkollha effett fil-jum wara dak tal-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fiha. Ma għandha 

taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li 

huwa diġà fis-seħħ. 

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikoli 17, 22, 23 u 27a tista' tiġi 

revokata fi kwalunkwe mument mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-

delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-

jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 

f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma 

għandhiex taffettwa l-validità ta' 

kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-

seħħ. 

 

Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta tkun qed tħejji u timplimenta 

dawk l-atti ta' implimentazzjoni u l-atti 

delegati, il-Kummissjoni għandha tqis il-

karatteristiċi distintivi tal-setturi tal-

prodotti mediċinali u l-apparat mediku. 

2. Meta tkun qed tħejji u timplimenta 

dawk l-atti ta' implimentazzjoni u l-atti 

delegati, il-Kummissjoni għandha tqis il-

karatteristiċi distintivi tas-setturi tal-

prodotti mediċinali u l-apparat mediku u 

għandha tqis il-ħidma diġà mwettqa fil-

qafas tal-EUnetHTA Joint Actions. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda timplimenta l-premessi 3 u 25. 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Fit-tħejjija tal-atti ta' 

implimentazzjoni u l-atti delegati, il-

Kummissjoni għandha titlob il-kontribut 

tan-netwerk tal-partijiet ikkonċernati u 

tal-pubbliku ġenerali. 

 

Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri jistgħu jwettqu 

valutazzjoni klinika bl-użu ta' mezzi oħrajn 

għajr ir-regoli previsti fil-Kapitolu III ta' 

dan ir-Regolament, minħabba raġunijiet 

relatati mal-ħtieġa li titħares is-saħħa 

pubblika fl-Istat Membru kkonċernat u 

sakemm il-miżura tkun iġġustifikata, 

meħtieġa u proporzjonata fir-rigward tal-

kisba ta' dak l-għan. 

1. L-Istati Membri jistgħu jwettqu 

valutazzjoni klinika bl-użu ta' mezzi oħrajn 

għajr ir-regoli previsti fil-Kapitolu III ta' 

dan ir-Regolament bħala miżura 

provviżorja, jiġifieri minħabba raġunijiet 

relatati mal-ħtieġa li titħares is-saħħa 

pubblika fl-Istat Membru kkonċernat u 

sakemm il-miżura tkun iġġustifikata, 

meħtieġa u proporzjonata fir-rigward tal-
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kisba ta' dak l-għan. 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrifletti l-Artikolu 114(10) tat-TFUE, li huwa applikabbli għall-proposta dwar 

il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa peress li hija bbażata fuq l-Artikolu 114 tat-TFUE 

bħala l-bażi ġuridika tagħha. L-Artikolu 114(10) tat-TFUE jgħid li: "10. Il-miżuri ta' 

armonizzazzjoni msemmija hawn fuq għandhom, fil-każi xierqa, jinkludu klawsola ta' 

salvagwardja li tawtorizza lill-Istati Membri li jieħdu, għal raġuni waħda jew aktar li mhijiex 

ta' natura ekonomika msemmija fl-Artikolu 36, miżuri provviżorji suġġetti għall-proċedura 

tal-kontroll mill-Unjoni." 
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