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Emenda 75
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fi prova klinika, is-sikurezza u d-
drittijiet tas-suġġetti għandhom jiġu 
protetti u d-dejta ġġenerata għandha tkun 
affidabbli u robusta.

(1) Fi prova klinika, is-sikurezza, id-
drittijiet u l-benessri tas-suġġetti 
għandhom jiġu protetti u d-dejta ġġenerata 
għandha tkun affidabbli u robusta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 3 tar-Regolament propost u l-Artikolu 6 tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija ta’ 
Ħelsinki dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka Medika li tinvolvi Suġġetti Umani (Seoul 2008), 
għandha tingħata prijorità lis-sikurezza, id-drittijiet u l-benessri tal-individwi.

Emenda 76
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fi prova klinika, is-sikurezza u d-
drittijiet tas-suġġetti għandhom jiġu 
protetti u d-dejta ġġenerata għandha tkun 
affidabbli u robusta.

(1) Fi prova klinika, is-sikurezza, id-
drittijiet u s-saħħa tas-suġġetti għandhom 
jiġu protetti u d-dejta ġġenerata għandha 
tkun affidabbli u robusta.

Or. en

Emenda 77
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fi prova klinika, is-sikurezza u d-
drittijiet tas-suġġetti għandhom jiġu 
protetti u d-dejta ġġenerata għandha tkun 
affidabbli u robusta.

(1) Fi prova klinika, is-sikurezza u d-
drittijiet tas-suġġetti għandhom jiġu 
protetti u d-dejta ġġenerata għandha tkun 
affidabbli, robusta u tirrifletti d-diversità 
tal-popolazzjoni fejn jidħlu l-età u l-bilanċ 
bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 78
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fi prova klinika, is-sikurezza u d-
drittijiet tas-suġġetti għandhom jiġu 
protetti u d-dejta ġġenerata għandha tkun 
affidabbli u robusta.

(1) Fi prova klinika, is-sikurezza u d-
drittijiet tas-suġġetti għandhom jiġu 
protetti u d-dejta ġġenerata għandha tkun 
affidabbli u robusta. L-interessi tal-
parteċipanti għandhom dejjem jieħdu 
prijorità fuq interessi oħra.

Or. sl

Emenda 79
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex ikun jista' jsir kontroll 
indipendenti tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji, il-prova klinika għandha tkun 
suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel.

(2) Sabiex ikun jista' jsir kontroll 
indipendenti tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji, il-prova klinika għandha tkun 
suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel u 
għandu jiġi żgurat li dawk li jagħtu l-
awtorizzazzjoni ma jkollhomx kunflitti ta’ 
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interess u li huma indipendenti mill-
isponser, l-istituzzjoni tas-sit tal-prova u l-
investigaturi involuti.

Or. en

Emenda 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex ikun jista' jsir kontroll 
indipendenti tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji, il-prova klinika għandha tkun 
suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel.

(2) Sabiex ikun jista' jsir kontroll 
indipendenti tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji, il-prova klinika għandha tkun 
suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel, 
u approvazzjoni minn kumitat tal-etika 
qabel il-bidu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hija konformi mal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva 2001/20/KE u tiġbor fiha l-
prinċipju ta' awtorizzazzjoni minn qabel ta' protokoll ta' studju skont l-Artikolu 15 tad-
Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija (Seoul, 2008) u t-Taqsima 2.6 tal-
Linja gwida tal-ICH dwar il-prassi klinika tajba tal-premessi tar-Regolament propost.

Emenda 81
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex ikun jista' jsir kontroll 
indipendenti tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji, il-prova klinika għandha tkun 

(2) Sabiex ikun jista' jsir kontroll 
indipendenti tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji, il-prova klinika għandha tkun 



PE506.158v01-00 6/75 AM\928644MT.doc

MT

suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel. suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel li 
għandha tinkludi rieżami minn Kumitat 
tal-Etika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm naqblu li approvazzjoni minn Kumitat tal-Etika hija neċessarja, naderixxu bil-
qawwa mal-proposta attwali ta’ deċiżjoni waħda għal kull Stat Membru. It-test attwali jagħti 
l-impressjoni li hemm żewġ passi, li b’mod ċar m’għandux ikun il-każ. It-test għandu 
jinħadem b’mod li jiżgura li approvazzjoni tal-Kumitat tal-Etika tiġi inkluża fl-
awtorizzazzjoni u speċifikata mir-regolament u b’mod li tirrispetta l-iskedi taż-żmien.

Emenda 82
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex ikun jista' jsir kontroll 
indipendenti tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji, il-prova klinika għandha tkun 
suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel.

(2) Sabiex ikun jista' jsir kontroll 
indipendenti tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji, il-prova klinika għandha tkun 
suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel.
Din l-awtorizzazzjoni għandha tinkludi 
aspetti xjentifiċi, etiċi u amministrattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni xjentifika u dik etika ma setgħux jiġu separati.

Emenda 83
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jeħtieġ li tiġi ċċarata d-definizzjoni 
eżistenti tal-prova klinika kif indikata fid-
Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' April 2001 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw għall-implimentazzjoni ta' 
prattika korretta ta' klinika fit-twettiq ta' 
provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem. Għal dan il-għan, il-
kunċett ta' prova klinika għandu jiġu 
definiti b’mod aktar preċiż billi jiġi 
introdott il-kunċett usa' ta’ "studju 
kliniku" li tiegħu l-prova klinika hija 
kategorija. Din il-kategorija għandha tiġi 
definita abbażi tal-kriterji speċifiċi. Dan l-
approċċ iqis kif xieraq il-linji gwida 
internazzjonali, u huwa konformi mal-
leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola l-prodotti 
mediċinali, li tibni fuq id-dikotomija 
ta’"prova klinika" u "studju mingħajr 
intervent".

(3) Jeħtieġ li tiġi ċċarata d-definizzjoni 
eżistenti tal-prova klinika kif indikata fid-
Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' April 2001 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw għall-implimentazzjoni ta' 
prattika korretta ta' klinika fit-twettiq ta' 
provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni antika mid-Direttiva 2001/20/KE ta’ "prova klinika” għandha tinżamm 
flimkien mal-introduzzjoni l-ġdida tal-provi b’livell baxx ta’ intervent bi kjarifika waħda; 
għandu jkun ċar li l-provi ta’ sikurezza u effikaċja ta’ wara l-awtorizzazzjoni huma koperti 
mid-definizzjoni ta' prova klinika u allura mir-Regolament. Dawn il-bidliet huma introdotti fl-
emendi 3, 4 u 5 tagħna.

Emenda 84
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament huwa essenzjalment identiku 
għal dak tad-Direttiva 2001/20/KE. 
Għalkemm hemm min jillimita ruħu 
għar-riċerka klinika dwar prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, hija 
madankollu riċerka vasta ħafna peress li 
teskludi biss l-istudji mingħajr intervent, 
jiġifieri studji mill-prattikanti li ma waslu 
biex iwettqu l-ebda intervent ieħor. L-
istudji mingħajr intervent b’mod 
partikolari huma studji ta’ sikurezza wara 
l-awtorizzazzjoni deċiżi, ġestiti jew 
iffinanzjati mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 
Huma jippermettu l-proċediment għall-
estrazzjoni tad-dejta. Dawn huma koperti 
mid-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x'jaqsam ma' -
prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem.

Or. fr

Emenda 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2001/20/KE mmirata biex 
tissemplifika u tarmonizza d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirregolaw il-provi kliniċi fl-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, l-esperjenza turi li 
approċċ armonizzat għar-
regolamentazzjoni tal-provi kliniċi ntlaħaq 
biss parzjalment. Dan jagħmilha 
partikolarment diffiċli biex titwettaq prova 
klinika f'diversi Stati Membri. Madankollu, 

(4) Id-Direttiva 2001/20/KE mmirata biex 
tissemplifika u tarmonizza d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirregolaw il-provi kliniċi fl-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, l-esperjenza turi li 
approċċ armonizzat għar-
regolamentazzjoni tal-provi kliniċi ntlaħaq 
biss parzjalment. Dan jagħmilha 
partikolarment diffiċli biex titwettaq prova 
klinika f'diversi Stati Membri. Madankollu, 
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l-iżvilupp xjentifiku jissuġġerixxi li l-provi 
kliniċi fil-ġejjieni se jimmiraw lejn gruppi 
ta' pazjenti aktar speċifiċi, bħal sottogruppi 
identifikati permezz ta' informazzjoni 
ġenomika. Sabiex jiġi inkluż numru 
suffiċjenti ta' pazjenti għal dawn il-provi, 
jista' jkun meħtieġ li jiġu involuti l-Istati 
Membri kollha jew ħafna minnhom. Il-
proċeduri ġodda għall-awtorizzazzjoni tal-
provi kliniċi għandhom jistimolaw l-
inklużjoni għall-akbar numru possibbli ta' 
Stati Membri. Għalhekk, sabiex jiġu 
ssemplifikati l-proċeduri ta' preżentazzjoni, 
il-preżentazzjoni multipla tal-
informazzjoni fil-biċċa l-kbira identika 
għandha tiġi evitata u sostitwita bil-
preżentazzjoni ta' dossier wieħed tal-
applikazzjoni permezz ta' portal uniku 
għall-preżentazzjoni lill-Istati Membri 
kollha kkonċernati.

l-iżvilupp xjentifiku jissuġġerixxi li l-provi 
kliniċi fil-ġejjieni se jimmiraw lejn gruppi 
ta' pazjenti aktar speċifiċi, bħal sottogruppi 
identifikati permezz ta' informazzjoni 
ġenomika. Sabiex jiġi inkluż numru 
suffiċjenti ta' pazjenti għal dawn il-provi, 
jista' jkun meħtieġ li jiġu involuti l-Istati 
Membri kollha jew ħafna minnhom. Il-
proċeduri ġodda għall-awtorizzazzjoni tal-
provi kliniċi għandhom jistimolaw l-
inklużjoni għall-akbar numru possibbli ta' 
Stati Membri. Għalhekk, sabiex jiġu 
ssemplifikati l-proċeduri ta' preżentazzjoni, 
il-preżentazzjoni multipla tal-
informazzjoni fil-biċċa l-kbira identika 
għandha tiġi evitata u sostitwita bil-
preżentazzjoni ta' dossier wieħed tal-
applikazzjoni permezz ta' portal uniku 
għall-preżentazzjoni lill-Istati Membri 
kollha kkonċernati. Il-portal għandu 
jnaqqas burokrazija mhux meħtieġa 
sabiex mhux l-isponsers u r-riċerkaturi 
akkademiċi li jkunu qed jagħmlu riċerka 
multinazzjonali biss ikunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-użu tiegħu, iżda anke l-
awtoritajiet pubbliċi. 

Or. fi

Emenda 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2001/20/KE mmirata biex 
tissemplifika u tarmonizza d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirregolaw il-provi kliniċi fl-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, l-esperjenza turi li 
approċċ armonizzat għar-
regolamentazzjoni tal-provi kliniċi ntlaħaq 
biss parzjalment. Dan jagħmilha 
partikolarment diffiċli biex titwettaq prova 

(4) Id-Direttiva 2001/20/KE mmirata biex 
tissemplifika u tarmonizza d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirregolaw il-provi kliniċi fl-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, l-esperjenza turi li 
approċċ armonizzat għar-
regolamentazzjoni tal-provi kliniċi ntlaħaq 
biss parzjalment. Dan jagħmilha 
partikolarment diffiċli biex titwettaq prova 
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klinika f'diversi Stati Membri. Madankollu, 
l-iżvilupp xjentifiku jissuġġerixxi li l-provi 
kliniċi fil-ġejjieni se jimmiraw lejn gruppi
ta' pazjenti aktar speċifiċi, bħal sottogruppi 
identifikati permezz ta' informazzjoni 
ġenomika. Sabiex jiġi inkluż numru 
suffiċjenti ta' pazjenti għal dawn il-provi, 
jista' jkun meħtieġ li jiġu involuti l-Istati 
Membri kollha jew ħafna minnhom. Il-
proċeduri ġodda għall-awtorizzazzjoni tal-
provi kliniċi għandhom jistimolaw l-
inklużjoni għall-akbar numru possibbli ta' 
Stati Membri. Għalhekk, sabiex jiġu 
ssemplifikati l-proċeduri ta' preżentazzjoni, 
il-preżentazzjoni multipla tal-
informazzjoni fil-biċċa l-kbira identika 
għandha tiġi evitata u sostitwita bil-
preżentazzjoni ta' dossier wieħed tal-
applikazzjoni permezz ta' portal uniku 
għall-preżentazzjoni lill-Istati Membri 
kollha kkonċernati.

klinika f'diversi Stati Membri. Madankollu, 
l-iżvilupp xjentifiku jissuġġerixxi li l-provi 
kliniċi fil-ġejjieni se jimmiraw lejn gruppi 
ta' pazjenti aktar speċifiċi, bħal sottogruppi 
identifikati permezz ta' informazzjoni 
ġenomika. Sabiex jiġi inkluż numru 
suffiċjenti ta' pazjenti għal dawn il-provi, 
jista' jkun meħtieġ li jiġu involuti l-Istati 
Membri kollha jew ħafna minnhom. Il-
proċeduri ġodda għall-awtorizzazzjoni tal-
provi kliniċi għandhom jistimolaw l-
inklużjoni għall-akbar numru possibbli ta' 
Stati Membri. Għalhekk, sabiex jiġu 
ssemplifikati l-proċeduri ta' preżentazzjoni, 
il-preżentazzjoni multipla tal-
informazzjoni fil-biċċa l-kbira identika 
għandha tiġi evitata u sostitwita bil-
preżentazzjoni ta' dossier wieħed tal-
applikazzjoni permezz ta' portal uniku 
għall-preżentazzjoni lill-Istati Membri 
kollha kkonċernati. Minħabba li l-provi 
kliniċi li jsiru fi Stat Membru wieħed 
huma ugwalment indispensabbli għar-
riċerka klinika Ewropea, il-proċedura 
stabbilita permezz ta’ dan ir-Regolament 
għandha tkopri dawn il-provi kliniċi. 
Għal dawn il-provi kliniċi, il-fajl tal-
applikazzjoni għandu wkoll jintbagħat 
permezz tal-Portal Uniku Ewropew.

Or. fr

Emenda 87
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-esperjenza bid-Direttiva 2001/20/KE 
wriet ukoll li l-għan ta' semplifikazzjoni u 
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet
amministrattivi li jirregolaw il-provi 
kliniċi fl-Unjoni ma jistax jinkiseb fil-
forma ġuridika ta’ Direttiva iżda jista' 

(5) L-esperjenza bid-Direttiva 2001/20/KE 
wriet ukoll li l-għan ta' semplifikazzjoni u 
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet li 
jirregolaw il-provi kliniċi fl-Unjoni ma 
jistax jinkiseb fil-forma ġuridika ta’ 
Direttiva iżda jista' jinkiseb biss fil-forma 
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jinkiseb biss fil-forma ġuridika ta' 
Regolament. Il-forma ġuridika ta' 
Regolament biss tiżgura li l-Istati Membri 
jibbażaw il-valutazzjoni tagħhom ta' 
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' 
prova klinika fuq kriterji identiċi, aktar 
milli fuq il-miżuri ta’ traspożizzjoni 
nazzjonali diverġenti. Dan jgħodd mhux 
biss għall-proċess sħiħ ta' awtorizzazzjoni, 
iżda wkoll għall-kwistjonijiet l-oħra kollha 
indirizzati f'dan ir-Regolament, bħar-
rappurtar dwar is-sikurezza waqt il-provi 
kliniċi, u r-rekwiżiti għall-ittikkettar tal-
prodotti mediċinali użati fil-kuntest ta' 
prova klinika.

ġuridika ta' Regolament. Il-forma ġuridika 
ta' Regolament biss tiżgura li l-Istati 
Membri jibbażaw il-valutazzjoni tagħhom 
ta' applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' 
prova klinika fuq kriterji identiċi, aktar 
milli fuq il-miżuri ta’ traspożizzjoni 
nazzjonali diverġenti. Dan jgħodd mhux 
biss għall-proċess sħiħ ta' awtorizzazzjoni, 
iżda wkoll għall-kwistjonijiet l-oħra kollha 
indirizzati f'dan ir-Regolament, bħar-
rappurtar dwar is-sikurezza waqt il-provi 
kliniċi, u r-rekwiżiti għall-ittikkettar tal-
prodotti mediċinali użati fil-kuntest ta' 
prova klinika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġġettiv "amministrattivi" għandu jitħassar, għaliex hemm il-bżonn ta’ armonizzazzjoni 
mhux biss tal-aspetti amministrattivi, iżda anke ta’ dawk etiċi.

Emenda 88
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jikkooperaw fil-valutazzjoni ta' talba għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika. Din il-
kooperazzjoni ma għandhiex tinkludi 
aspetti ta' natura intrinsikament 
nazzjonali, u lanqas l-aspetti etiċi ta' 
prova klinika, bħall-kunsens informat.

(6) L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jikkooperaw fil-valutazzjoni ta' talba għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika.

Or. fr

Emenda 89
Roberta Angelilli
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jikkooperaw fil-valutazzjoni ta' talba għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika. Din il-
kooperazzjoni ma għandhiex tinkludi 
aspetti ta' natura intrinsikament nazzjonali, 
u lanqas l-aspetti etiċi ta' prova klinika, 
bħall-kunsens informat.

(6) L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jikkooperaw fil-valutazzjoni ta' talba għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika. Din il-
kooperazzjoni ma għandhiex tinkludi 
aspetti ta' natura intrinsikament nazzjonali.

Or. en

Emenda 90
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni taċita. Dan il-kunċett 
għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat li l-
iskedi taż-żmien jiġu osservati. Fil-każ ta' 
kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Għaldaqstant, ma għandha tiġi 
stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni taċita. Dan il-kunċett 
għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat li l-
iskedi taż-żmien jiġu osservati. F’każ fejn 
l-Istat membru kkonċernat u Stat 
Membru relatur ma jkunx għamel ir-
rapport ta’ valutazzjoni, il-valutazzjoni 
tiegħu jew id-deċiżjoni fil-ħin allokat, il-
prinċipju ta’ awtorizzazzjoni taċita 
għandu japplika awtomatikament. Fil-każ 
ta' kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Għaldaqstant, ma għandha tiġi 
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stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

Or. fr

Emenda 91
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni taċita. Dan il-kunċett 
għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat li l-
iskedi taż-żmien jiġu osservati. Fil-każ ta' 
kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Għaldaqstant, ma għandha tiġi 
stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni taċita. Dan il-kunċett 
għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat li l-
iskedi taż-żmien jiġu osservati, sakemm 
Stati Membri ma jindikawx li japplikaw 
ċirkustanzi eċċezzjonali li jiġġustifikaw 
dewmien minimu. Fil-każ ta' kriżi tas-
saħħa pubblika, l-Istati Membri għandhom 
ikunu jistgħu jivvalutaw u jawtorizzaw 
malajr applikazzjoni ta' prova klinika. 
Għaldaqstant, ma għandha tiġi stabbilita l-
ebda skeda taż-żmien minima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-iskedi taż-żmien għandhom jiġu osservati, il-kapaċità tal-Istati Membri li jżommu 
magħhom tiddependi kemm minn rutina kif ukoll minn elementi marbutin mal-kontenut ta’ 
applikazzjoni  u l-kapaċità operazzjonali, li jistgħu jipprevjenu valutazzjoni rapida. Fejn 
japplikaw ċirkustanzi eċċezzjonali, l-Istati Membri għandhom ikunu kapaċi jimmarkawhom 
sabiex jipprevjenu awtorizzazzjoni taċita, filwaqt li jibqgħu jagħmlu sforz biex ilestu l-
valutazzjoni fil-ħin.
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Emenda 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni taċita. Dan il-kunċett 
għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat li l-
iskedi taż-żmien jiġu osservati. Fil-każ ta' 
kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Għaldaqstant, ma għandha tiġi 
stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F’dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni impliċita jekk ikun 
għadda vot favur mill-Kumitat tal-Etika u 
l-awtorità kompetenti ma tkunx 
oġġezzjonat qabel l-iskadenza. Dan il-
kunċett għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat 
li l-iskedi taż-żmien jiġu osservati. Fil-każ 
ta' kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Fil-każ ta' kriżi tas-saħħa 
pubblika ma għandha tiġi stabbilita l-ebda 
skeda taż-żmien minima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-Direttiva 2001/20/KE għandha tkun iktar preċiża. Skont id-Direttiva, l-
awtorizzazzjoni għandha tkun impliċita, jiġifieri jekk ikun għadda vot favur mill-Kumitat tal-
Etika u l-awtorità kompetenti ma tkunx oġġezzjonat fi żmien stabbilit. F’każijiet eċċezzjonali 
li jqajmu problemi partikolarment kumplessi, madankollu, għandu jkun hemm bżonn ta’ 
awtorizzazzjoni miktuba espliċita. Għandu jkun iktar ċar li l-aħħar sentenza tal-paragrafu 
tirreferi biss għall-każ ta’ kriżi tas-saħħa pubblika.

Emenda 93
Georgios Koumoutsakos
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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni taċita. Dan il-kunċett 
għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat li l-
iskedi taż-żmien jiġu osservati. Fil-każ ta' 
kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Għaldaqstant, ma għandha tiġi 
stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi, li jiżguraw l-ewwel u qabel kollox 
is-sikurezza u l-benessri tal-parteċipanti 
kollha. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni taċita. Dan il-kunċett 
għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat li l-
iskedi taż-żmien jiġu osservati. Fil-każ ta' 
kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Għaldaqstant, ma għandha tiġi 
stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

Or. el

Emenda 94
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni taċita. Dan il-kunċett 
għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat li l-

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi kif ukoll eżistenti 
(pereżempju mediċina ġenerika) u 
jiżguraw li l-Unjoni tibqa' post attraenti 
għat-twettiq ta' provi kliniċi. F'dan l-isfond, 
id-Direttiva 2001/20/KE introduċiet il-
kunċett ta’ awtorizzazzjoni taċita. Dan il-
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iskedi taż-żmien jiġu osservati. Fil-każ ta' 
kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Għaldaqstant, ma għandha tiġi 
stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

kunċett għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat 
li l-iskedi taż-żmien jiġu osservati. Fil-każ 
ta' kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Għaldaqstant, ma għandha tiġi 
stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li sistema ta’ awtorizzazzjoni tal-provi kliniċi effettiva (partikolarment fejn 
jidħlu skedi taż-żmien) tkun garantita għal dawn il-provi marbutin mal-awtorizzazzjoni ta’ 
mediċina ġenerika, biex trattamenti eżistenti li se tispiċċalhom il-privattiva jistgħu jiġu 
reġistrati malajr bħala mediċina ġenerika sabiex jibbenefikaw numru ikbar ta’ pazjenti 
filwaqt li jipprovdu tfaddil għas-sistemi ta’ kura tas-saħħa.

Emenda 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-iżvilupp tal-provi kliniċi jista’ jsir 
kemm fiċ-ċentri pubbliċi kif ukoll f’dawk 
privati, fuq termini ugwali basta dawn 
ikunu konformi mar-rekwiżiti li jistgħu 
jiġu stabbiliti mil-leġiżlazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fi Stati Membri b’differenza distinta bejn is-sistema tas-saħħa pubblika u s-sistema tas-saħħa
privata, bħalma hu l-każ ta’ Spanja, din il-kjarifika hija meħtieġa sabiex jiġi evitat ċentru 
privat fejn jista’ jiġi miċħud it-twettiq ta’ prova fil-faċilitajiet tiegħu. 

Emenda 96
Tadeusz Cymański
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Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-immodernizzar tal-infrastruttura 
tal-IT, li jiffaċilita l-adattament tal-Istati 
Membri mal-iskedi taż-żmien għall-
awtorizzazzjoni, jista' jiġi kkofinanzjat 
mill-fondi strutturali.

Or. pl

Emenda 97
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi: il-prodott mediċinali 
investigattiv u l-intervent. Madankollu, 
bosta provi kliniċi joħolqu biss riskju 
addizzjonali minimu għas-sikurezza tas-
suġġetti meta mqabbla mal-prassi klinika 
normali. Dan huwa partikolarment il-każ 
fejn il-prodott mediċinali investigattiv 
huwa kopert minn awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni (jiġifieri l-kwalità, 
is-sikurezza u l-effikaċja diġà ġew 
ivvalutati matul il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni) 
u fejn l-intervent jippreżenta biss riskju 
addizzjonali limitat ħafna għas-suġġetti 
meta mqabbel mal-prassi klinika normali. 
Dawk il-"provi kliniċi b'livell baxx ta' 
intervent" ta' spiss ikunu ta' importanza 
kruċjali għall-valutazzjoni tat-trattamenti 
standard u tad-dijanjożijiet, u b'hekk jiġi 
ottimizzat l-użu ta' prodotti mediċinali u 
għalhekk jikkontribwixxi għal-livell għoli 
tas-saħħa pubblika. Dawn għandhom ikunu 

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi: il-prodott mediċinali 
investigattiv u l-intervent. Madankollu, 
bosta provi kliniċi joħolqu biss riskju 
addizzjonali minimu għas-sikurezza tas-
suġġetti meta mqabbla mal-prassi klinika 
normali. Dan huwa partikolarment il-każ 
fejn il-prodott mediċinali investigattiv 
huwa kopert minn awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni (jiġifieri l-kwalità, 
is-sikurezza u l-effikaċja diġà ġew 
ivvalutati matul il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni) 
u fejn l-intervent jippreżenta biss riskju
addizzjonali limitat ħafna għas-suġġetti 
meta mqabbel mal-aqwa intervent attwali 
li ġie ppruvat. Dawk il-"provi kliniċi 
b'livell baxx ta' intervent" ta' spiss ikunu ta' 
importanza kruċjali għall-valutazzjoni tat-
trattamenti standard u tad-dijanjożijiet, u
b'hekk jiġi ottimizzat l-użu ta' prodotti 
mediċinali u għalhekk jikkontribwixxi 
għal-livell għoli tas-saħħa pubblika. Dawn 
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suġġetti għal regoli inqas ibsin, bħal 
skadenzi iqsar għall-approvazzjoni.

għandhom ikunu suġġetti għal regoli inqas 
ibsin, bħal skadenzi iqsar għall-
approvazzjoni.

Or. en

Emenda 98
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi: il-prodott mediċinali 
investigattiv u l-intervent. Madankollu, 
bosta provi kliniċi joħolqu biss riskju 
addizzjonali minimu għas-sikurezza tas-
suġġetti meta mqabbla mal-prassi klinika 
normali. Dan huwa partikolarment il-każ 
fejn il-prodott mediċinali investigattiv 
huwa kopert minn awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni (jiġifieri l-kwalità, 
is-sikurezza u l-effikaċja diġà ġew 
ivvalutati matul il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni) 
u fejn l-intervent jippreżenta biss riskju 
addizzjonali limitat ħafna għas-suġġetti 
meta mqabbel mal-prassi klinika normali. 
Dawk il-"provi kliniċi b'livell baxx ta' 
intervent" ta' spiss ikunu ta' importanza 
kruċjali għall-valutazzjoni tat-trattamenti 
standard u tad-dijanjożijiet, u b'hekk jiġi 
ottimizzat l-użu ta' prodotti mediċinali u 
għalhekk jikkontribwixxi għal-livell għoli 
tas-saħħa pubblika. Dawn għandhom ikunu 
suġġetti għal regoli inqas ibsin, bħal 
skadenzi iqsar għall-approvazzjoni.

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi: il-prodott mediċinali 
investigattiv u l-intervent. Madankollu, 
bosta provi kliniċi joħolqu biss riskju 
addizzjonali minimu għas-sikurezza tas-
suġġetti meta mqabbla mal-prassi klinika 
normali. Dan huwa partikolarment il-każ 
fejn il-prodott mediċinali investigattiv 
huwa kopert minn awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni (jiġifieri l-kwalità, 
is-sikurezza u l-effikaċja diġà ġew 
ivvalutati matul il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni) 
u fejn l-intervent jippreżenta biss riskju 
addizzjonali limitat ħafna għas-suġġetti 
meta mqabbel mal-prassi klinika normali. 
Dawk il-"provi kliniċi b'livell baxx ta' 
intervent" ta' spiss ikunu ta' importanza 
kruċjali għall-valutazzjoni tat-trattamenti 
standard u tad-dijanjożijiet, u b'hekk jiġi 
ottimizzat l-użu ta' prodotti mediċinali u 
għalhekk jikkontribwixxi għal-livell għoli 
tas-saħħa pubblika. Dawn għandhom ikunu 
suġġetti għal regoli amministrattivi inqas 
ibsin, bħal skadenzi iqsar għall-
approvazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ 'prova klinika b’livell baxx ta’ intervent' huwa approvat u skadenza iqsar hija 
milqugħa. Madankollu ma għandhiex timplika inqas protezzjoni tas-suġġetti tal-provi. Barra 
minn hekk, it-test tal-KE propost jidher f’kunstrast mal-leġiżlazzjoni ta’ farmakoviġilanza li 
ġiet approvata reċentement, fejn huwa evidenzjat li l-livell ta’ attenzjoni għas-sigurtà tal-
mediċina għandha tibqa’ għolja fi kwalunkwe punt tal-fażijiet ta’ qabel u wara l-
approvazzjoni.

Emenda 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi: il-prodott mediċinali 
investigattiv u l-intervent. Madankollu, 
bosta provi kliniċi joħolqu biss riskju 
addizzjonali minimu għas-sikurezza tas-
suġġetti meta mqabbla ma dak tal-prassi 
klinika normali. Dan huwa partikolarment 
il-każ fejn il-prodott mediċinali 
investigattiv diġà huwa kopert minn 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni
(jiġifieri l-kwalità, is-sikurezza u l-
effikaċja diġà ġew ivvalutati matul il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni) u fejn l-intervent 
jippreżenta biss riskju addizzjonali limitat 
ħafna għas-suġġetti meta mqabbel ma dak 
tal-prassi klinika normali. Dawk il-"provi 
kliniċi b'livell baxx ta' intervent" ta' spiss 
ikunu ta' importanza kruċjali għall-
valutazzjoni tat-trattamenti u tad-
dijanjożijiet standard, u b'hekk jiġi 
ottimizzat l-użu ta' prodotti mediċinali u 
għalhekk jikkontribwixxi għal-livell għoli 
tas-saħħa pubblika. Dawn għandhom ikunu 
suġġetti għal regoli inqas ibsin, bħal 
skadenzi iqsar għall-approvazzjoni.

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi: il-prodott mediċinali 
investigattiv u l-intervent. Madankollu, 
bosta provi kliniċi joħolqu biss riskju 
addizzjonali minimu għas-sikurezza tas-
suġġetti meta mqabbla ma dak tal-prassi 
klinika normali. Dan huwa partikolarment 
il-każ fejn il-prodott mediċinali 
investigattiv diġà huwa kopert minn 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni
(jiġifieri l-kwalità, is-sikurezza u l-
effikaċja diġà ġew ivvalutati matul il-
proċedura tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni) u fejn l-intervent 
jippreżenta biss riskju addizzjonali limitat 
ħafna għas-suġġetti meta mqabbel ma dak 
tal-prassi klinika normali. Dawk il-"provi 
kliniċi b'livell baxx ta' intervent" ta' spiss 
ikunu ta' importanza kruċjali għall-
valutazzjoni tat-trattamenti u tad-
dijanjożijiet standard, u b'hekk jiġi 
ottimizzat l-użu ta' prodotti mediċinali u 
għalhekk jikkontribwixxi għal-livell għoli 
tas-saħħa pubblika. Dawn għandhom ikunu 
suġġetti għal regoli inqas ibsin, bħal 
skadenzi iqsar għall-approvazzjoni, 
mingħajr ma tiġi kompromessa l-
eċċellenza xjentifika u filwaqt li  dejjem
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tiġi żgurata s-sikurezza tal-pazjenti.

Or. es

Emenda 100
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-kummissjoni Emenda

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi:  il-prodott mediċinali 
investigattiv u l-intervent. Madankollu, 
bosta provi kliniċi joħolqu biss riskju 
addizzjonali minimu għas-sikurezza tas-
suġġetti meta mqabbla mal-prassi klinika 
normali.  Dan huwa partikolarment il-każ 
fejn il-prodott mediċinali investigattiv 
huwa kopert minn awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni (jiġifieri l-kwalità, 
is-sikurezza u l-effikaċja diġà ġew 
ivvalutati matul il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni) 
u fejn l-intervent jippreżenta biss riskju 
addizzjonali limitat ħafna għas-suġġetti 
meta mqabbel mal-prassi klinika normali.
Dawk il-"provi kliniċi b'livell baxx ta'
intervent" ta' spiss ikunu ta' importanza 
kruċjali għall-valutazzjoni tat-trattamenti 
standard u tad-dijanjożijiet, u b'hekk jiġi 
ottimizzat l-użu ta' prodotti mediċinali u 
għalhekk jikkontribwixxi għal-livell għoli 
tas-saħħa pubblika.  Dawn għandhom 
ikunu suġġetti għal regoli inqas ibsin, bħal
skadenzi iqsar għall-approvazzjoni.

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi:  il-prodott mediċinali 
investigattiv u l-intervent. Madankollu, 
bosta provi kliniċi joħolqu biss riskju 
addizzjonali minimu għas-sikurezza tas-
suġġetti meta mqabbla mal-prassi klinika 
normali.  Dan huwa partikolarment il-każ 
fejn il-prodott mediċinali investigattiv 
huwa kopert minn awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni (jiġifieri l-kwalità, 
is-sikurezza u l-effikaċja diġà ġew 
ivvalutati matul il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni) 
u fejn l-intervent jippreżenta biss riskju 
addizzjonali limitat ħafna għas-suġġetti 
meta mqabbel mal-prassi klinika normali. 
Dawk il-"provi kliniċi b'livell baxx ta'
riskju" ta' spiss ikunu ta' importanza 
kruċjali għall-valutazzjoni tat-trattamenti 
standard u tad-dijanjożijiet, u b'hekk jiġi 
ottimizzat l-użu ta' prodotti mediċinali u 
għalhekk jikkontribwixxi għal-livell għoli 
tas-saħħa pubblika. Dawn għandhom ikunu 
suġġetti għal regoli inqas ibsin, bħal 
skadenzi iqsar għall-approvazzjoni.

Or. fr

Emenda 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin



AM\928644MT.doc 21/75 PE506.158v01-00

MT

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) F’każ ta’ sitwazzjoni urġenti kif ukoll 
ta’ mard rari u ultrarari li huwa fatali u li 
għalih l-għażliet terapewtiċi u l-
kompetenza huma limitati u mifruxin 
ġeografikament madwar id-dinja, l-Istati 
Membri għandu jkollhom il-possibilità li 
jivvalutaw u jawtorizzaw l-applikazzjoni 
fil-provi kliniċi bi prijorità.

Or. en

Emenda 102
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Il-kunċett ta’ ‘Prassi Klinika 
Normali’ huwa ta’ importanza vitali 
sabiex jiġi ddeterminat jekk applikazzjoni 
hijiex awtorizzata bħala ‘prova klinika 
b'livell baxx ta’ intervent’. Id-definizzjoni 
ta’ 'Prassi Klinika Normali' għandha 
tkun iċċarata mill-Kummissjoni f’linji 
gwida. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ ‘Prassi Klinika Normali’ hija essenzjali fl-ewwel stadju tal-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni meta l-Istat Membru li qiegħed jirrapporta jagħmel l-ewwel valutazzjoni ta' 
applikazzjoni fi prova klinika fl-Artikolu 5. Din id-definizzjoni għandha tkun flessibbli, 
għalkemm il-Kummissjoni għandha tipprovdi linji gwida mhux leġiżlattivi dwar dan is-suġġett 
sabiex tgħin il-proċess.
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Emenda 103
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 9c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Studji kliniċi li jappoġġjaw ir-
reġistrazzjoni ta’ mediċina ġenerika 
(pereżempju studji ta' bijoekwivalenza jew 
ta’ ekwivalenza terapewtika) jippreżentaw 
riskji jew inkonvenjenti minimi għas-
suġġetti tal-istudju meta mqabbla mal-
prassi klinika normali, kif imfissra f’dan 
ir-Regolament, peress li l-prodott 
mediċinali ta’ referenza, użat bħala 
komparatur, huwa prodott awtorizzat u 
karatterizzat sew li l-kwalità, is-sikurezza 
u l-effikaċja tiegħu diġà kienu valutati.

Or. en

Emenda 104
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 9d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9d) It-terminu “mediċina sperimentali” 
jfisser kwaluknwe ingredjent attiv f’forma 
farmaċewtika jew plaċebo sperimentali 
jew li jkun qed jiġi użat bħala referenza 
fil-prova klinika, inkluża mediċina 
approvata għat-tqegħid fis-suq, mediċina 
approvata għat-tqegħid fis-suq iżda 
tintuża skont il-preskrizzjoni jew skont il-
prassi klinika attwali.

Or. fr
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Emenda 105
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 9e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9 e) It-terminu “mediċina awżiljari” 
jfisser kwalunkwe mediċina użata fil-
kuntest ta’ prova klinika, iżda mhux bħala 
mediċina sperimentali. Il-mediċina 
awżiljari tkopri b’mod speċjali l-mediċina 
użata għal trattamenti bażiċi, l-aġenti 
farmakologiċi, it-trattamenti ta’ 
emerġenza, jew dawk użati biex jevalwaw 
il-kriterji li jindikaw il-prova klinika. Il-
mediċina awżilajri ma tinkludix mediċini 
li mhumiex relatati mal-prova klinika u li 
mhumiex relatati mal-kunċett tal-prova. 

Or. fr

Emenda 106
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 9f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9f) Iż-żmien kollu previst għal dan ir-
Regolament għandu jkun ibbażat fuq il-
ġranet kalendarji. Peress li l-Istati 
membri tal-Unjoni Ewropea għandhom 
ġranet kalendarji u ġranet ta’ festi 
differenti, l-ibbażar tal-proċedura ta’ dan 
ir-Regolament fuq ġranet ta’ ħidma 
jwassal għal dewmien fl-ammissibbiltà, 
fil-valutazzjoni u fid-deċiżjonijiet 
differenti tal-Istati Membri involuti. 

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ regolament għandu jkun ibbażat fuq ġranet kalendarji u mhux fuq ġranet ta’ 
ħidma. Ir-rispett taż-żmien, li huwa fattur ta’ kompetittività tar-riċerka klinika Ewropea, 
jimplika kooperazzjoni effiċjenti bejn l-Istati Membri kkonċernati. L-Istati Membri għandhom 
kalendarju differenti għall-ġranet ta’ festa. L-ibbażar tal-proċedura fuq il-ġranet ta’ ħidma 
jwassal għal perjodi ta’ żmien differenti għall-validazzjoni, il-valutazzjoni u d-deċiżjonijiet 
differenti għall-Istati Membri kkonċernati.

Emenda 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal 
prova klinika għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-benefiċċji terapewtiċi u għas-
saħħa pubblika (‘rilevanza’) u r-riskju u l-
inkonvenjenzi mistennija għas-suġġett. Fir-
rigward tar-rilevanza, għandhom jitqiesu 
għadd ta' aspetti, inkluż jekk il-prova 
klinika ġietx irrakkomandata jew imposta 
mill-awtoritajiet regolatorji responsabbli 
għall-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali.

(10) Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal 
prova klinika għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-benefiċċji terapewtiċi u għas-
saħħa pubblika ('rilevanza') u r-riskju u l-
inkonvenjenzi mistennija għas-suġġett. Fir-
rigward tar-rilevanza, għandhom jitqiesu 
għadd ta' aspetti, bħas-subpopolazzjonijiet 
li għandhom jiġu studjati u d-differenzi 
potenzjali fl-effikaċja u/jew is-sigurtà 
għal subpopolazzjonijiet speċifiċi u 
primarjament id-differenzi fl-età u s-sess, 
jew jekk il-prova klinika ġietx 
irrakkomandata jew imposta mill-
awtoritajiet regolatorji responsabbli għall-
valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediċinali.

Or. en

Emenda 108
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal 
prova klinika għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-benefiċċji terapewtiċi u għas-
saħħa pubblika ("rilevanza") u r-riskju u l-
inkonvenjenzi mistennija għas-suġġett. Fir-
rigward tar-rilevanza, għandhom jitqiesu 
għadd ta' aspetti, inkluż jekk il-prova 
klinika ġietx irrakkomandata jew imposta 
mill-awtoritajiet regolatorji responsabbli 
għall-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali.

(10) Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal
prova klinika għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-benefiċċji terapewtiċi u għas-
saħħa pubblika ("rilevanza") u r-riskju u l-
inkonvenjenzi mistennija għas-suġġett. Fir-
rigward tar-rilevanza, għandhom jitqiesu 
għadd ta' aspetti, li jinkludu l-iżgurar li l-
grupp ta' suġġetti li jkunu qed 
jipparteċipaw fil-prova jirrappreżenta l-
popolazzjoni, inklużi nisa u anzjani, u
jekk il-prova klinika ġietx irrakkomandata 
jew imposta mill-awtoritajiet regolatorji 
responsabbli għall-valutazzjoni u l-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq tal-
prodotti mediċinali.

Or. en

Emenda 109
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal 
prova klinika għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-benefiċċji terapewtiċi u għas-
saħħa pubblika ("rilevanza") u r-riskju u l-
inkonvenjenzi mistennija għas-suġġett. Fir-
rigward tar-rilevanza, għandhom jitqiesu 
għadd ta' aspetti, inkluż jekk il-prova 
klinika ġietx irrakkomandata jew imposta 
mill-awtoritajiet regolatorji responsabbli 
għall-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali.

(10) Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal 
prova klinika għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-benefiċċji terapewtiċi u għas-
saħħa pubblika ("rilevanza") u r-riskju u l-
inkonvenjenzi mistennija għas-suġġett. Fir-
rigward tar-rilevanza, għandhom jitqiesu 
għadd ta' aspetti, li jinkludu l-iżgurar li l-
grupp ta' suġġetti li jkunu qed 
jipparteċipaw fil-prova jirrappreżenta l-
popolazzjoni li tkun se tiġi ttrattata u jekk 
il-prova klinika ġietx irrakkomandata jew 
imposta mill-awtoritajiet regolatorji 
responsabbli għall-valutazzjoni u l-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq tal-
prodotti mediċinali.



PE506.158v01-00 26/75 AM\928644MT.doc

MT

Or. en

Emenda 110
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal 
prova klinika għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-benefiċċji terapewtiċi u għas-
saħħa pubblika (‘rilevanza’) u r-riskju u l-
inkonvenjenzi mistennija għas-suġġett. Fir-
rigward tar-rilevanza, għandhom jitqiesu 
għadd ta' aspetti, inkluż jekk il-prova 
klinika ġietx irrakkomandata jew imposta 
mill-awtoritajiet regolatorji responsabbli 
għall-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-
tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali.

(10) Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal 
prova klinika għandha tindirizza b'mod 
partikolari l-benefiċċji terapewtiċi u għas-
saħħa pubblika ('rilevanza'), u r-riskju u l-
inkonvenjenzi mistennija għas-suġġett. Fir-
rigward tar-rilevanza, għandhom jitqiesu 
għadd ta' aspetti; f'fażijiet tal-aħħar tal-
prova dawn għandhom jinkludu jekk is-
suġġetti tal-prova jirrappreżentawx il-
popolazzjoni li għaliha huwa mmirat il-
prodott mediċinali, u jekk il-prova klinika 
ġietx irrakkomandata jew imposta mill-
awtoritajiet regolatorji responsabbli għall-
valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipanti tal-prova għandhom kemm jista’ jkun jirriflettu l-popolazzjoni li għaliha 
qiegħed jiġi ttestjat il-prodott mediċinali. Dan huwa partikolarment importanti għal provi ta’ 
fażi III u IV, fejn is-sikurezza u l-effikaċja tal-prodott mediċinali għandu jiġi valutat permezz 
ta’ provi fuq dawk li l-iktar probabbilment se jużaw il-prodott meta jkun fis-suq. Il-fażijiet tal-
bidu jeżaminaw problemi ta’ sikurezza iktar bażiċi fejn mhuwiex kruċjali li jinġabar grupp 
rappreżentattiv ta’ parteċipanti tal-prova.

Emenda 111
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Sabiex jitjiebu t-trattamenti 
disponibbli għal gruppi vulnerabbli bħal 
nies dgħajfa jew anzjani, nies li jbatu 
minn ħafna kundizzjonijiet kroniċi, u nies 
affettwati minn mard mentali, prodotti 
mediċinali li probabbilment se jkunu ta’ 
valur kliniku sinifikanti għandhom jiġu 
studjati b’mod sħiħ u xieraq għall-effetti 
tagħhom fuq dawn il-gruppi speċifiċi, 
inklużi rekwiżiti marbutin mal-
karatteristiċi speċifiċi tagħhom u l-
ħarsien tas-saħħa u l-benessri tagħhom.

Or. en

Emenda 112
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Esperjenza bid-
Direttiva 2001/20/KE wriet ukoll li 60 % 
tal-provi kliniċi huma sponsorjati mill-
industrija farmaċewtika u 40 % minn 
partijiet interessati oħra, bħal akkademiċi. 
Il-valur tal-kontribut akkademiku għandu 
jkun rikonoxxut mill-Istati Membri. 
Sponsers akkademiċi spiss jiddependu 
minn finanzjament li jiġi b’mod parzjali 
jew sħiħ mill-fondi pubbliċi jew karitajiet. 
Sabiex dan il-kontribut ta’ valur jintuża 
b’mod massimu u sabiex tiġi stimulata 
iktar riċerka akkademika iżda mingħajr 
ebda diskriminazzjoni lejn il-kwalità tal-
provi, għandhom jitqiegħdu miżuri mill-
Istati Membri sabiex isiru eżenzjonijiet 
xierqa mill-ħlas ta' miżati (miżati ta’ 
applikazzjoni, miżati ta’ spezzjoni, eċċ...) 
għal provi li jsiru minn sponsers 
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akkademiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Eżenzjoni mill-miżati m’għandha l-ebda impatt fuq il-kwalità tal-provi. Fondi pubbliċi u 
appoġġ mill-karitajiet m’għandhomx jintużaw biex jitħallsu miżati u taxxi oħra, iżda biex issir 
riċerka li inkella mhix fattibbli.

Emenda 113
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
għandha tipprevedi l-possibbiltà li tiġi 
sospiża l-valutazzjoni sabiex l-isponser 
ikun jista' jindirizza l-mistoqsijiet jew il-
kummenti mqajma matul il-valutazzjoni 
tad-dossier tal-applikazzjoni. It-tul ta' 
żmien massimu tas-sospensjoni għandu 
jirrifletti jekk il-prova klinika hijiex prova 
klinika b'livell baxx ta' intervent jew le.
Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat li, 
wara tmiem is-sospensjoni, ikun hemm 
dejjem żmien biżżejjed għall-valutazzjoni 
tal-informazzjoni addizzjonali ppreżentata.

(11) Il-proċedura ta' awtorizzazzjoni 
għandha tipprevedi l-possibbiltà li tiġi 
sospiża l-valutazzjoni sabiex l-isponser 
ikun jista' jindirizza l-mistoqsijiet jew il-
kummenti mqajma matul il-valutazzjoni 
tad-dossier tal-applikazzjoni. It-tul ta' 
żmien massimu tas-sospensjoni għandu 
jirrifletti jekk il-prova klinika hijiex prova 
klinika b’riskju baxx jew b’riskju medju. 
Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat li, 
wara tmiem is-sospensjoni, ikun hemm 
dejjem żmien biżżejjed għall-valutazzjoni 
tal-informazzjoni addizzjonali ppreżentata.

Or. fr

Emenda 114
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex kwalunkwe prova tiġi 
segwita mill-approvazzjoni etika inizjali 
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sal-pubblikazzjoni finali, Numru 
Universali ta’ Reġistrazzjoni tal-Prova 
(UTRN) għandu jingħata lil kull prova li 
se ssir mill-Unjoni Ewropea jew li r-
riżultati tagħha jintużaw bħala parti mid-
Dokument Tekniku Komuni għall-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ 
prodott mediċinali.

Or. en

Emenda 115
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) F’każ ta’ mard rari kif imfisser mil-
leġiżlazzjoni tal-UE, id-data u l-
kompetenza neċessarji biex issir 
valutazzjoni infurmata tal-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni ta’ prova klinika 
jistgħu jkunu skarsi fuq livell nazzjonali. 
B’hekk, din il-kompetenza għandha tiġi 
mfittxa fuq livell Ewropew. Għal dan il-
għan, l-Istat Membru li qiegħed 
jirrapporta għandu jikkoopera fil-proċess 
ta’ valutazzjoni mal-Grupp ta’ Ħidma ta’ 
Konsulenza Xjentifika tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini li għandha tagħti 
opinjoni fuq il-mard jew il-grupp ta’ mard 
konċernat. Fejn rilevanti, din l-opinjoni 
tista’ tkopri aspetti marbutin mat-tieni 
parti tal-valutazzjoni, fejn f’dan il-każ l-
Istat Membru li qiegħed jirrapporta 
għandu jinnotifikaha lill-Istati Membri 
konċernati. Din il-kooperazzjoni għandha 
tiġi organizzata fl-istess skadenza prevista 
f’dan ir-Regolament għal provi kliniċi li 
jsiru fil-kamp ta’ mard minbarra mard 
rari.

Or. en
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Emenda 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Għalkemm il-maġġoranza tal-provi 
kliniċi jsiru għall-valutazzjoni ta’ terapiji, 
immirati lejn popolazzjonijiet ta’ pazjenti 
kbar, u li jinvolvu għażla kbira minn 
popolazzjonijiet ta' pazjenti, ir-
Regolament attwali ma għandux 
jiddiskrimina kontra pazjenti li jbatu 
minn mard rari jew ultrarari, u għandu 
jintegra l-ispeċifiċitajiet tal-
kundizzjonijiet ta’ prevalenza baxxa fil-
valutazzjoni ta’ prova.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tirriflettix l-ispeċifiċitajiet tal-mard rari u ultrarari. Ir-
Regolament futur għandu jqis innovazzjonijiet terapewtiċi u għandu jkun konformi mal-
politiki dwar mard rari u ultrarari li ġew żviluppati minn meta ġiet adottata d-
Direttiva 2001/20/KE.

Emenda 117
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-awtorizzazzjoni ta' prova klinika 
għandha tindirizza l-aspetti kollha fir-
rigward tal-protezzjoni tas-suġġett u l-
affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta. 
Għalhekk, il-permess għat-twettiq ta' prova 
klinika għandu jkun parti minn deċiżjoni

(13) L-awtorizzazzjoni ta' prova klinika 
għandha tindirizza l-aspetti kollha fir-
rigward tal-protezzjoni tas-suġġett u l-
affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta. 
Għalhekk, il-permess għat-twettiq ta' prova 
klinika għandu jkun parti minn deċiżjoni 
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amministrattiva unika mill-Istat Membru 
kkonċernat.

unika mill-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess bħall-Premessa 5, l-aġġettiv ‘amministrattiva’ għandu jitħassar. Hemm bżonn li jiġi 
ffaċilitat u mqassar il-proċess ta’ Approvazzjoni Etika mingħajr ma tonqos il-protezzjoni tal-
pazjenti. Sabiex tinbeda prova approvazzjoni unika li tinkludi aspetti tal-KE u amministrattivi 
għandha tinkiseb.

Emenda 118
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għandu jitħalla f'idejn l-Istat Membru 
kkonċernat li jiddetermina l-korp jew il-
korpi xierqa biex ikunu involuti f'din il-
valutazzjoni. Din id-deċiżjoni hija 
kwistjoni ta’ organizzazzjoni interna ta' 
kull Stat Membru. L-Istati Membri, meta 
jkunu qegħdin jiddeterminaw il-korp jew 
il-korpi xierqa, għandhom jiżguraw l-
involviment ta’ persuni mhux 
professjonisti u pazjenti. Dawn għandhom 
jiżguraw ukoll id-disponibbiltà tal-
kompetenzi meħtieġa. Madankollu, fi 
kwalunkwe każ, u skont il-linji gwida 
internazzjonali, il-valutazzjoni għandha 
ssir b'mod konġunt minn numru raġonevoli 
ta' persuni li jkollhom kollettivament il-
kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa. Il-
persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni 
għandhom ikunu indipendenti mill-
isponser, mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova, 
u mill-investigaturi involuti, kif ukoll 
ħielsa minn kull influwenza żejda oħra.

(14) Għandu jitħalla f'idejn l-Istat Membru 
kkonċernat li jiddetermina l-korp jew il-
korpi xierqa biex ikunu involuti f'din il-
valutazzjoni. Dawn il-korpi għandhom 
jiġu stabbiliti skont is-Suġġett E 6 (R1) 
tal-Linji Gwida IHC għall-Prassi Klinika 
Tajba, li jagħti dettalji dwar ir-
responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni, il-
funzjonijiet, l-operazzjonijiet u l-
proċeduri. Din id-deċiżjoni hija kwistjoni 
ta’ organizzazzjoni interna ta' kull Stat 
Membru. L-Istati Membri, meta jkunu 
qegħdin jiddeterminaw il-korp jew il-korpi 
xierqa, għandhom jiżguraw l-involviment 
ta’ persuni mhux professjonisti u pazjenti. 
Dawn għandhom jiżguraw ukoll id-
disponibbiltà tal-kompetenzi meħtieġa. 
Madankollu, fi kwalunkwe każ, u skont il-
linji gwida internazzjonali, il-valutazzjoni 
għandha ssir b'mod konġunt minn numru 
raġonevoli ta' persuni li jkollhom 
kollettivament il-kwalifiki u l-esperjenza 
meħtieġa. Il-persuni li jivvalutaw l-
applikazzjoni għandhom ikunu 
indipendenti mill-isponser, mill-istituzzjoni 
tas-sit tal-prova, u mill-investigaturi 
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involuti, kif ukoll ħielsa minn kull 
influwenza żejda oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament ma setax jinjora fil-premessa tiegħu l-istandard metodoloġiku u etiku 
miftiehem internazzjonalment provdut mill-Prassi Klinika Tajba.

Emenda 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għandu jitħalla f'idejn l-Istat Membru 
kkonċernat li jiddetermina l-korp jew il-
korpi xierqa biex ikunu involuti f'din il-
valutazzjoni. Din id-deċiżjoni hija 
kwistjoni ta’ organizzazzjoni interna ta' 
kull Stat Membru. L-Istati Membri, meta 
jkunu qegħdin jiddeterminaw il-korp jew 
il-korpi xierqa, għandhom jiżguraw l-
involviment ta’ persuni mhux 
professjonisti u pazjenti. Dawn għandhom 
jiżguraw ukoll id-disponibbiltà tal-
kompetenzi meħtieġa. Madankollu, fi 
kwalunkwe każ, u skont il-linji gwida 
internazzjonali, il-valutazzjoni għandha 
ssir b'mod konġunt minn numru raġonevoli 
ta' persuni li jkollhom kollettivament il-
kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa. Il-
persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni 
għandhom ikunu indipendenti mill-
isponser, mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova, 
u mill-investigaturi involuti, kif ukoll 
ħielsa minn kull influwenza żejda oħra.

(14) Għandu jitħalla f'idejn l-Istat Membru 
kkonċernat li jiddetermina l-korp jew il-
korpi xierqa biex ikunu involuti f'din il-
valutazzjoni. Din id-deċiżjoni hija 
kwistjoni ta’ organizzazzjoni interna ta' 
kull Stat Membru. L-Istati Membri, meta 
jkunu qegħdin jiddeterminaw il-korp jew 
il-korpi xierqa, għandhom jiżguraw l-
involviment ta’ persuni mhux 
professjonisti u pazjenti. Dawn għandhom 
jiżguraw ukoll id-disponibbiltà tal-
kompetenzi meħtieġa. Madankollu, fi 
kwalunkwe każ, u skont il-linji gwida 
internazzjonali, il-valutazzjoni għandha 
ssir b'mod konġunt minn numru raġonevoli 
ta' persuni li jkollhom kollettivament il-
kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa. Il-
persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni 
għandhom ikunu indipendenti mill-
isponser, mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova, 
u mill-investigaturi involuti, kif ukoll 
ħielsa minn kull influwenza żejda oħra.
Ismijiet, kwalifiki u dikjarazzjonijiet ta’ 
interess tal-persuni li qegħdin jivvalutaw 
l-applikazzjoni għandhom ikunu 
disponibbli pubblikament.

Or. en
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Emenda 120
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Qabel ma tinkiseb awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, id-data tal-prova 
klinika għandha titqies bħala 
kummerċjalment kunfidenzjali. Ladarba 
tinkiseb l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq, għandu jiġi preżunt li d-dejta li 
tinsab fid-dossier tal-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni jista’ jkun fiha
ċerta informazzjoni kunfidenzjali u 
kummerċjalment sensittiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn l-użu ta’ dejta tal-provi kliniċi qabel u wara l-awtorizzazzjoni 
ta’ kummerċjalizzazzjoni. Il-preżunzjoni ta’ kunfidenzjalità ladarba tinkiseb l-awtorizzazzjoni 
ta’ kummerċjalizzazzjoni hija f’konformità mal-gwida EMA/HMA.

Emenda 121
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
li jistabbilixxu r-rekwiżiti lingwistiċi għad-
dossier tal-applikazzjoni. Sabiex jiġi żgurat 
li l-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika 
tiffunzjona mingħajr xkiel, l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw il-possibbiltà li
jadottaw, fid-dokumentazzjoni mhux 
maħsuba għas-suġġetti, lingwa li 

(21) Għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri 
li jistabbilixxu r-rekwiżiti lingwistiċi għad-
dossier tal-applikazzjoni. Sabiex jiġi żgurat 
li l-valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika 
tiffunzjona mingħajr xkiel, l-Istati Membri 
għandhom jaħdmu sabiex jadottaw, fid-
dokumentazzjoni mhux maħsuba għas-
suġġetti, lingwa li tinftiehem komunement 
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tinftiehem komunement fil-qasam mediku. fil-qasam mediku, bħall-Karta tal-
Informazzjoni tal-Pazjent u l-Karta tal-
Kunsens Infurmat.

Or. en

Emenda 122
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-
integrità tal-persuna huma rikonoxxuti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, il-
Karta tirrikjedi li kwalunkwe intervent fil-
qasam tal-bijoloġija u l-mediċina ma jistax 
isir mingħajr il-kunsens liberu u informat 
tal-persuna kkonċernata. Id-Direttiva 
2001/20/KE kienet tinkludi sett estensiv ta’ 
regoli għall-protezzjoni tas-suġġetti. Dawn 
ir-regoli għandhom jinżammu. Fir-rigward 
tar-regoli biex jiġi determinat ir-
rappreżentant legali tal-persuni inabilitati u 
tal-minuri, dawn ivarjaw fost l-Istati 
Membri. Għaldaqstant, għandu jitħalla 
f'idejn l-Istati Membri biex jiddeterminaw 
ir-rappreżentant legali tal-persuni
inabilitati u tal-minuri.

(22) Id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-
integrità tal-persuna huma rikonoxxuti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, il-
Karta tirrikjedi li kwalunkwe intervent fil-
qasam tal-bijoloġija u l-mediċina ma jistax 
isir mingħajr il-kunsens liberu u informat 
tal-persuna kkonċernata. Suġġetti minn 
gruppi tal-popolazzjoni vulnerabbli 
bħalma huma s-suġġetti inabilitati, il-
minuri jew persuni vulnerabbli oħra, 
jeħtieġu miżuri ta' protezzjoni 
addizzjonali. Id-Direttiva 2001/20/KE 
kienet tinkludi sett estensiv ta’ regoli għall-
protezzjoni tas-suġġetti inklużi t-tfal u s-
suġġetti inabilitati. Barra minn hekk, ir-
regoli speċifiċi li għandhom jiġu applikati 
lill-popolazzjoni pedjatrika ġew iddikjarati 
fir-Rakkomandazzjoni Etika (KE, 2008).
Dawn ir-regoli għandhom jinżammu u jiġu 
integrati iktar sabiex ikopru l-gruppi 
vulnerabbli kollha (nisa tqal, anzjani, 
emerġenzi, eċċ.). Fir-rigward tar-regoli 
biex jiġi determinat ir-rappreżentant legali 
tal-persuni inabilitati u tal-minuri, dawn 
ivarjaw fost l-Istati Membri. Għaldaqstant, 
għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeterminaw ir-rappreżentant legali tas-
suġġetti inabilitati u tal-minuri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament m’għandux ikun inqas protettiv mid-Direttiva 2001/20/KE u l-
leġiżlazzjoni relatata bħar-Rakkomandazzjonijiet Etiċi Pedjatriċi. Anzi r-Regolament għandu 
jirrappreżenta ċ-ċans li jiġu implimentati r-regoli eżistenti u li jimtela l-vojt f’setturi speċifiċi.

Emenda 123
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-
integrità tal-persuna huma rikonoxxuti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, il-
Karta tirrikjedi li kwalunkwe intervent fil-
qasam tal-bijoloġija u l-mediċina ma jistax 
isir mingħajr il-kunsens liberu u informat 
tal-persuna kkonċernata. Id-Direttiva 
2001/20/KE kienet tinkludi sett estensiv ta’ 
regoli għall-protezzjoni tas-suġġetti. Dawn 
ir-regoli għandhom jinżammu. Fir-rigward 
tar-regoli biex jiġi determinat ir-
rappreżentant legali tal-persuni inabilitati u 
tal-minuri, dawn ivarjaw fost l-Istati 
Membri. Għaldaqstant, għandu jitħalla 
f'idejn l-Istati Membri biex jiddeterminaw 
ir-rappreżentant legali tal-persuni
inabilitati u tal-minuri.

(22) Id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-
integrità tal-persuna huma rikonoxxuti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, il-
Karta tirrikjedi li kwalunkwe intervent fil-
qasam tal-bijoloġija u l-mediċina ma jistax 
isir mingħajr il-kunsens liberu u informat 
tal-persuna kkonċernata. Id-Direttiva 
2001/20/KE kienet tinkludi sett estensiv ta’ 
regoli għall-protezzjoni tas-suġġetti. Dawn 
ir-regoli għandhom jinżammu. Suġġetti 
minn gruppi tal-popolazzjoni vulnerabbli 
bħalma huma s-suġġetti inabilitati, il-
minuri, l-anzjani jew persuni vulnerabbli 
oħra, jeħtieġu miżuri ta’ protezzjoni 
addizzjonali. Fir-rigward tar-regoli biex 
jiġi determinat ir-rappreżentant legali tal-
persuni inabilitati u tal-minuri, dawn 
ivarjaw fost l-Istati Membri. Għaldaqstant, 
għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeterminaw ir-rappreżentant legali tas-
suġġetti inabilitati, tal-anzjani u tal-
minuri.

Or. en

Emenda 124
Philippe Juvin, Nora Berra
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Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-kummissjoni Emenda

(22) Id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-
integrità tal-persuna huma rikonoxxuti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, il-
Karta tirrikjedi li kwalunkwe intervent fil-
qasam tal-bijoloġija u l-mediċina ma jistax 
isir mingħajr il-kunsens liberu u informat 
tal-persuna kkonċernata. Id-Direttiva 
2001/20/KE kienet tinkludi sett estensiv ta’ 
regoli għall-protezzjoni tas-suġġetti.  Dawn 
ir-regoli għandhom jinżammu.  Fir-rigward 
tar-regoli biex jiġi determinat ir-
rappreżentant legali tal-persuni inabilitati u 
tal-minuri, dawn ivarjaw fost l-Istati 
Membri. Għaldaqstant, għandu jitħalla 
f'idejn l-Istati Membri biex jiddeterminaw 
ir-rappreżentant legali tal-persuni inabilitati 
u tal-minuri.

(22) Id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-
integrità tal-persuna huma rikonoxxuti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. B'mod partikolari, il-
Karta tirrikjedi li kwalunkwe intervent fil-
qasam tal-bijoloġija u l-mediċina ma jistax 
isir mingħajr il-kunsens liberu u informat 
tal-persuna kkonċernata. Id-Direttiva 
2001/20/KE kienet tinkludi sett estensiv ta’ 
regoli għall-protezzjoni tas-suġġetti.  Dawn 
ir-regoli għandhom jinżammu.  Fir-rigward 
tar-regoli biex jiġi determinat ir-
rappreżentant legali tal-persuni inabilitati u 
tal-minuri, id-definizzjoni ta’ persuni 
inabilitati u ta’ persuni vulnerabbli kif 
ukoll id-dispożizzjonijiet li jiġu minnhom,
dawn ivarjaw fost l-Istati Membri. 
Għaldaqstant, għandu jitħalla f'idejn l-Istati 
Membri biex jiddeterminaw ir-
rappreżentant legali tal-persuni inabilitati u 
tal-minuri u jintroduċu eventwalment 
dispożizzjonijiet aktar protettivi fuq livell 
nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ta’ min ifakkar li fir-rigward tal-protezzjoni tal-kategoriji ta’ persuni vulnerabbi, dan ir-
Regolament għandu jirrispetta d-dispożizzjonijiet restrittivi previsti, mill-Istati Membri 
kkonċernati, għal kategoriji oħra ta’ persuni vulnerabbli, bħal pereżempju n-nisa tqal, li 
jkunu welldu reċentement u li qed ireddgħu u l-persuni li huma mċaħħda mil-libertà tagħhom.

Emenda 125
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-
integrità tal-persuna huma rikonoxxuti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea.  B'mod partikolari, il-
Karta tirrikjedi li kwalunkwe intervent fil-
qasam tal-bijoloġija u l-mediċina ma jistax 
isir mingħajr il-kunsens liberu u informat 
tal-persuna kkonċernata.  Id-Direttiva 
2001/20/KE kienet tinkludi sett estensiv ta’ 
regoli għall-protezzjoni tas-suġġetti. Dawn 
ir-regoli għandhom jinżammu. Fir-rigward 
tar-regoli biex jiġi determinat ir-
rappreżentant legali tal-persuni inabilitati u 
tal-minuri, dawn ivarjaw fost l-Istati 
Membri. Għaldaqstant, għandu jitħalla 
f'idejn l-Istati Membri biex jiddeterminaw 
ir-rappreżentant legali tal-persuni inabilitati 
u tal-minuri.

(22) Id-dinjità tal-bniedem u d-dritt għall-
integrità tal-persuna huma rikonoxxuti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u permezz tal-Liġi C-
34/10 “Brüstle vs. Greenpeace". B'mod 
partikolari, il-Karta tirrikjedi li kwalunkwe 
intervent fil-qasam tal-bijoloġija u l-
mediċina ma jistax isir mingħajr il-kunsens 
liberu u informat tal-persuna kkonċernata. 
Id-Direttiva 2001/20/KE kienet tinkludi 
sett estensiv ta’ regoli għall-protezzjoni 
tas-suġġetti. Dawn ir-regoli għandhom 
jinżammu. Fir-rigward tar-regoli biex jiġi 
determinat ir-rappreżentant legali tal-
persuni inabilitati u tal-minuri, dawn 
ivarjaw fost l-Istati Membri. Għaldaqstant, 
għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeterminaw ir-rappreżentant legali tal-
persuni inabilitati u tal-minuri.

Or. fr

Emenda 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Dan ir-Regolament għandu jipprevedi 
regoli ċari dwar il-kunsens informat 
f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Dawn is-
sitwazzjonijiet huma marbuta ma' każijiet 
fejn, pereżempju, pazjent ikun sofra minn 
kundizzjoni medika għall-għarrieda ta' 
theddid għall-ħajja minħabba diversi 
trawmi, attakki ta' puplesija jew attakki tal-
qalb, li jirrikjedu intervent mediku 
immedjat. Għal dawn il-każijiet, jista' jkun 
pertinenti intervent fi prova klinika li tkun 
għaddejja u li tkun diġà ġiet approvata.
Madankollu, f'ċerti ċirkostanzi, minħabba 

(23) Dan ir-Regolament għandu jipprevedi 
regoli ċari dwar il-kunsens informat 
f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Dawn is-
sitwazzjonijiet huma marbuta ma' każijiet 
fejn, pereżempju, pazjent ikun sofra minn 
kundizzjoni medika għall-għarrieda ta' 
theddid għall-ħajja minħabba diversi 
trawmi, attakki ta' puplesija jew attakki tal-
qalb, li jirrikjedu intervent mediku 
immedjat. Għal dawn il-każijiet, jista' jkun 
pertinenti intervent fi prova klinika li tkun 
għaddejja u li tkun diġà ġiet approvata.
Madankollu, f'ċerti ċirkostanzi, minħabba 
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li s-suġġett ma jkunx konxju u fin-nuqqas 
ta' rappreżentant legali disponibbli 
minnufih, ma jkunx possibbli li jinkiseb il-
kunsens informat qabel l-intervent.
Għaldaqstant, ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli ċari fejn dawn il-
pazjenti jistgħu jiġu rreġistrati fil-prova 
klinika f'kundizzjonijiet stretti ħafna.
Barra minn hekk, il-prova klinika 
msemmija għandha tirrigwarda direttament 
il-kundizzjoni medika li tikkawża l-
impossibbiltà tal-pazjent li jagħti l-kunsens 
informat.  Kull oġġezzjoni espressa qabel 
mill-pazjent għandha tiġi rrispettata;  u 
għandu jinkiseb, kemm jista' jkun malajr, 
il-kunsens informat tas-suġġett jew tar-
rappreżentant legali.

li s-suġġett ma jkunx konxju u fin-nuqqas
ta' rappreżentant legali disponibbli 
minnufih, ma jkunx possibbli li jinkiseb il-
kunsens informat qabel l-intervent.
Għaldaqstant, ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli ċari fejn dawn il-
pazjenti jistgħu jiġu rreġistrati fil-prova 
klinika f'kundizzjonijiet stretti ħafna.
Pereżempju, fil-każ fejn ir-riċerka jkollha 
tinbeda mingħajr dewmien u jekk ikun 
mistenni li l-parteċipazzjoni fil-prova 
klinika tipprovdi benefiċċju potenzjali lis-
suġġett li jkun akbar mir-riskji, jew li 
jkollu biss riskju minimu, il-prova klinika 
għandha tkun tista’ tinbeda mingħajr 
kunsens minn qabel. Barra minn hekk, il-
prova klinika msemmija għandha 
tirrigwarda direttament il-kundizzjoni 
medika li tikkawża l-impossibbiltà tal-
pazjent li jagħti l-kunsens informat. Kull 
oġġezzjoni espressa qabel mill-pazjent 
għandha tiġi rrispettata;  u għandu jinkiseb, 
kemm jista' jkun malajr, il-kunsens 
informat tas-suġġett jew tar-rappreżentant 
legali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Philippe Juvin jilqa’ l-possibilità li joffri l-abbozz ta’ regolament li tingħata deroga għal 
kunsens minn qabel għal provi kliniċi f’każijiet ta’ emerġenza. Madankollu, huwa ma jixtieqx 
jillimita din il-possibilità għal provi kliniċi b'riskju minimu. Fil-prattika, din id-dispożizzjoni 
tkun restrittiva wisq. Din teskludi diversi riċerki fil-qasam tar-rianimazzjoni u tal-mediċina 
ta’ emerġenza li huma bbażati fuq prodotti innovattivi.

Emenda 127
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Dan ir-Regolament għandu jipprevedi 
regoli ċari dwar il-kunsens informat 

(23) Dan ir-Regolament għandu jipprevedi 
regoli ċari dwar il-kunsens informat 
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f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Dawn is-
sitwazzjonijiet huma marbuta ma' każijiet 
fejn, pereżempju, pazjent ikun sofra minn 
kundizzjoni medika għall-għarrieda ta' 
theddid għall-ħajja minħabba diversi 
trawmi, attakki ta' puplesija jew attakki tal-
qalb, li jirrikjedu intervent mediku 
immedjat. Għal dawn il-każijiet, jista' jkun 
pertinenti intervent fi prova klinika li tkun 
għaddejja u li tkun diġà ġiet approvata. 
Madankollu, f'ċerti ċirkostanzi, minħabba 
li s-suġġett ma jkunx konxju u fin-nuqqas 
ta' rappreżentant legali disponibbli 
minnufih, ma jkunx possibbli li jinkiseb il-
kunsens informat qabel l-intervent. 
Għaldaqstant, ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli ċari fejn dawn il-
pazjenti jistgħu jiġu rreġistrati fil-prova 
klinika f'kundizzjonijiet stretti ħafna. Barra 
minn hekk, il-prova klinika msemmija 
għandha tirrigwarda direttament il-
kundizzjoni medika li tikkawża l-
impossibbiltà tal-pazjent li jagħti l-kunsens 
informat. Kull oġġezzjoni espressa qabel 
mill-pazjent għandha tiġi rrispettata, u 
għandu jinkiseb, kemm jista' jkun malajr, 
il-kunsens informat tas-suġġett jew tar-
rappreżentant legali.

f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Dawn is-
sitwazzjonijiet huma marbuta ma' każijiet 
fejn, pereżempju, pazjent ikun sofra minn 
kundizzjoni medika għall-għarrieda ta' 
theddid għall-ħajja minħabba diversi 
trawmi, attakki ta' puplesija jew attakki tal-
qalb, li jirrikjedu intervent mediku 
immedjat. Għal dawn il-każijiet, jista' jkun 
pertinenti intervent fi prova klinika li tkun 
għaddejja u li tkun diġà ġiet approvata. 
Madankollu, f'ċerti ċirkostanzi, minħabba 
li s-suġġett ma jkunx konxju u fin-nuqqas 
ta' rappreżentant legali disponibbli 
minnufih, ma jkunx possibbli li jinkiseb il-
kunsens informat qabel l-intervent. 
Għaldaqstant, ir-Regolament għandu 
jistabbilixxi regoli ċari fejn dawn il-
pazjenti jistgħu jiġu rreġistrati fil-prova 
klinika f'kundizzjonijiet stretti ħafna. Barra 
minn hekk, il-prova klinika msemmija 
għandha tirrigwarda direttament il-
kundizzjoni medika li tikkawża l-
impossibbiltà tal-pazjent li jagħti l-kunsens 
informat. Kull oġġezzjoni espressa qabel 
mill-pazjent għandha tiġi rrispettata, u 
għandu jinkiseb, kemm jista' jkun malajr, 
il-kunsens informat tas-suġġett jew tar-
rappreżentant legali. Kumitat tal-Etika 
għandu jivvaluta b’mod pożittiv il-
benefiċċju dirett tal-prova klinika lill-
pazjent, kif ukoll il-fatt li l-prova klinika 
hija ta’ riskju minimu lil, u titfa’ piż 
minimu fuq, is-suġġett;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat tal-Etika responsabbli għandu jivvaluta l-benefiċċju dirett tal-prova klinika lill-
pazjent. Provi kliniċi ta’ emerġenza m’għandhomx isiru għal skopijiet oħra ħlief il-benefiċċju 
tas-suġġett ikkonċernat.

Emenda 128
Roberta Angelilli
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Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Bi qbil mal-linji gwida 
internazzjonali, il-kunsens liberu u 
informat tas-suġġett għandu jkun bil-
miktub, ħlief f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali. 
Dan għandu jkun imsejjes fuq 
informazzjoni li tkun ċara, rilevanti u 
tinftiehem mis-suġġett.

(24) Bi qbil mal-linji gwida 
internazzjonali, il-kunsens liberu u 
informat tas-suġġett għandu jkun mogħti
bil-miktub, ħlief f’sitwazzjonijiet 
eċċezzjonali. Dan għandu jkun imsejjes fuq 
informazzjoni li tkun ċara, rilevanti u 
tinftiehem mis-suġġett. Fejn possibbli, din 
l-informazzjoni għandha tingħata 
oralment, biex is-suġġett ikollu l-
opportunità li jistaqsi mistoqsijiet, u s-
suġġett għandu jingħata informazzjoni 
komprensiva bil-miktub li huwa jkun 
jista’ jżomm. Għandu jingħata biżżejjed 
ħin lis-suġġett biex jikkunsidra d-
deċiżjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk għandha tissemma l-possibilità li tingħata informazzjoni orali lis-suġġetti tal-
prova.

Emenda 129
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Bi qbil mal-linji gwida 
internazzjonali, il-kunsens liberu u 
informat tas-suġġett għandu jkun bil-
miktub, ħlief f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali. 
Dan għandu jkun imsejjes fuq 
informazzjoni li tkun ċara, rilevanti u 
tinftiehem mis-suġġett.

(24) Bi qbil mal-linji gwida 
internazzjonali, il-kunsens liberu u 
informat tas-suġġett għandu jkun bil-
miktub, ħlief f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali. 
Dan għandu jkun imsejjes fuq 
informazzjoni li tkun ċara, rilevanti u 
tinftiehem mis-suġġett, u għandu jkun fil-
lingwa tas-suġġett.

Or. en
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Emenda 130
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Bi qbil mar-Rakkomandazzjonijiet 
Etiċi (KE, 2008) u flimkien ma’ dak li 
ntqal qabel, għandhom jiġu applikati 
proċeduri xierqa fuq il-kunsens informat
fil-provi kliniċi pedjatriċi. Dawn il-
proċeduri għandhom iqisu l-età u l-
maturità tat-tfal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rakkomandazzjonijiet Pedjatriċi maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea fl-2008 ġew 
abbozzati sabiex tiżdied il-protezzjoni tat-tfal meta ssir prova sperimentali. Dawn ir-regoli 
għandhom jiġu implimentati fir-Regolament sabiex jiġi evitat li d-drittijiet tat-tfal jiġu 
mħassra.

Emenda 131
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex il-pazjenti jkunu jistgħu 
jivvalutaw il-possibbiltajiet li jipparteċipaw 
fi prova klinika, u biex tkun tista' ssir 
sorveljanza effettiva tal-prova klinika mill-
Istat Membru kkonċernat, il-bidu tal-prova 
klinika, it-tmiem tar-reklutaġġ għall-prova 
klinika u t-tmiem tal-prova klinika 
għandhom jiġu notifikati.  Skont l-
istandards internazzjonali, ir-riżultati tal-
prova klinika għandha tiġi rrapportata lill-
awtoritajiet kompetenti fi żmien sena mit-

(25) Sabiex il-pazjenti jkunu jistgħu 
jivvalutaw il-possibbiltajiet li jipparteċipaw 
fi prova klinika, u biex tkun tista' ssir 
sorveljanza effettiva tal-prova klinika mill-
Istat Membru kkonċernat, il-bidu tal-prova 
klinika, it-tmiem tar-reklutaġġ għall-prova 
klinika u t-tmiem tal-prova klinika 
għandhom jiġu notifikati. Skont l-
istandards internazzjonali, ir-riżultati tal-
prova klinika għandha tiġi rrapportata lill-
awtoritajiet kompetenti fi żmien sentejn
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tmiem tal-prova klinika. mit-tmiem tal-prova klinika.

Or. fr

Emenda 132
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex l-isponser ikun jista' jivvaluta 
l-informazzjoni kollha potenzjalment 
rilevanti dwar is-sikurezza, l-investigatur 
għandu jinnotifikah dwar l-avvenimenti 
avversi serji kollha.

(26) Sabiex l-isponser ikun jista' jivvaluta 
l-informazzjoni kollha potenzjalment 
rilevanti dwar is-sikurezza, l-investigatur 
għandu jinnotifikah dwar l-avvenimenti 
avversi serji kollha u l-avvenimenti avversi 
li huma ssuspettati li se jiġru kollha.

Or. en

Emenda 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-isponser għandu jivvaluta l-
informazzjoni li tasal mill-investigatur, u 
jikkomunika lill-Aġenzija l-informazzjoni 
dwar is-sikurezza marbuta ma' avvenimenti 
avversi serji li huma suspettati li 
jipproduċu reazzjonijiet avversi serji mhux 
mistennija.

(27) L-isponser għandu jivvaluta l-
informazzjoni li tasal mill-investigatur, u 
jikkomunika immedjatament lill-Aġenzija 
l-informazzjoni dwar is-sikurezza marbuta 
ma' avvenimenti avversi serji li huma 
suspettati li jipproduċu reazzjonijiet 
avversi serji mhux mistennija permezz tal-
bażi ta’ dejta elettronika msemmija fl-
Artikolu 36.

Or. en

Emenda 134
Anna Rosbach
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Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Aġenzija għandha tgħaddi din l-
informazzjoni lill-Istati Membri biex dawn 
ikunu jistgħu jivvalutawha.

(28) L-Aġenzija għandha tgħaddi din l-
informazzjoni lill-Istati Membri mill-aktar 
fis possibli biex dawn ikunu jistgħu 
jivvalutawha.

Or. en

Emenda 135
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-membri tal-Konferenza 
Internazzjonali dwar l-Armonizzazzjoni 
tal-Ħtiġijiet Tekniċi għar-Reġistrazzjoni ta’ 
Farmaċewtiċi għall-Użu mill-Bniedem
(ICH) qablu dwar sett dettaljat ta’ linji 
gwida dettaljati għall-prassi klinika tajba, li 
llum jirrappreżentaw l-istandard adottat 
internazzjonalment għat-tfassil, it-twettiq, 
ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar tal-provi 
kliniċi, konsistenti mal-prinċipji li oriġinaw 
fid-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija. Waqt it-
tfassil, it-twettiq, ir-reġistrazzjoni u r-
rappurtar tal-provi kliniċi, jistgħu jitqajmu 
mistoqsijiet speċifiċi rigward l-istandard 
ta' kwalità xierqa. F'każ bħal dan, il-linji 
gwida tal-ICH dwar il-prassi klinika tajba 
għandhom jintużaw bħala gwida għall-
applikazzjoni tar-regoli stipulati f’dan ir-
Regolament, b'kundizzjoni li ma hemm l-
ebda gwida speċifika oħra maħruġa mill-
Kummissjoni u li dawk il-linji gwida 
huma bla ħsara għal dan ir-Regolament.

(29) Il-membri tal-Konferenza 
Internazzjonali dwar l-Armonizzazzjoni 
tal-Ħtiġijiet Tekniċi għar-Reġistrazzjoni ta’ 
Farmaċewtiċi għall-Użu mill-Bniedem
(ICH) qablu dwar sett dettaljat ta’ linji 
gwida dettaljati għall-prassi klinika tajba, li 
llum jirrappreżentaw l-istandard adottat 
internazzjonalment għat-tfassil, it-twettiq, 
ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar tal-provi 
kliniċi, konsistenti mal-prinċipji li oriġinaw 
fid-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija. Waqt it-
tfassil, it-twettiq, ir-reġistrazzjoni u r-
rappurtar tal-provi kliniċi, il-linji gwida tal-
ICH dwar il-prassi klinika tajba (PKT) u 
linji gwida applikabbli oħra ppublikati 
mill-KE għandhom jintużaw bħala gwida 
għall-applikazzjoni tar-regoli stipulati 
f’dan ir-Regolament. Għal dan il-għan il-
PKT għandu jsir parti minn dan ir-
Regolament u jiġi inkluż fl-Anness [xxx].
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B’effett tad-Direttiva 2001/20/KE, il-konformità mal-‘PKT' saret obbligu legali fl-Ewropa 
għall-provi kollha li jinvolvu l-investigazzjoni ta’ prodotti mediċinali. Il-PKT huwa 
kkomplementat mis-sett ta’ linji gwida xjentifiċi preparat mill-CHMP f'konsultazzjoni mal-
Istati Membri u maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea. Dan is-sett ta’ linji gwida għandu 
jkompli jirrappreżenta l-bażi għall-applikazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Emenda 136
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) It-twettiq ta' prova klinika għandu 
jiġi mmonitorjat adegwatament mill-
isponser sabiex jiġu żgurati l-affidabbiltà 
u r-robustezza tar-riżultati. Il-monitoraġġ 
jista' wkoll jikkontribwixxi għas-sikurezza 
tas-suġġetti, filwaqt li jqis il-karatteristiċi 
tal-prova klinika u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali tas-suġġetti. Meta tiġi 
stabbilita l-firxa tal-monitoraġġ, 
għandhom jitqiesu l-karatteristiċi tal-
prova klinika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.

Emenda 137
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 30
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) It-twettiq ta' prova klinika għandu jiġi 
mmonitorjat adegwatament mill-isponser 
sabiex jiġu żgurati l-affidabbiltà u r-
robustezza tar-riżultati. Il-monitoraġġ jista' 
wkoll jikkontribwixxi għas-sikurezza tas-
suġġetti, filwaqt li jqis il-karatteristiċi tal-
prova klinika u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali tas-suġġetti. Meta tiġi 
stabbilita l-firxa tal-monitoraġġ, 
għandhom jitqiesu l-karatteristiċi tal-
prova klinika.

(30) It-twettiq ta' prova klinika għandu jiġi 
mmonitorjat adegwatament mill-isponser 
sabiex jiġu żgurati l-affidabbiltà u r-
robustezza tar-riżultati. Il-monitoraġġ jista' 
wkoll jikkontribwixxi għas-sikurezza tas-
suġġetti, filwaqt li jqis il-karatteristiċi tal-
prova klinika u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali tas-suġġetti. Il-monitoraġġ 
għandu jkun adattat għan-natura tal-
prova u jiffoka fuq il-mitigazzjoni tar-
riskji ewlenin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull dossier tal-applikazzjoni għal prova għandu jkun fih valutazzjoni tar-riskju li jkopri l-
firxa kollha tad-determinanti tar-riskju, u li jiddefinixxi l-konsegwenzi tiegħu fuq il-ġestjoni 
tal-prova, inkluż (imma mhux biss) il-monitoraġġ tal-prova.

Emenda 138
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-individwi involuti fit-twettiq tal-
prova klinika, b'mod partikolari l-
investigaturi u persunal ieħor fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa, għandhom ikunu 
kwalifikati biżżejjed biex iwettqu l-kompiti 
tagħhom fi prova klinika u l-faċilitajiet 
fejn trid titwettaq il-prova klinika 
għandha tkun addattata għall-prova 
klinika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
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għandhom isiru anness.

Emenda 139
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-individwi involuti fit-twettiq tal-
prova klinika, b'mod partikolari l-
investigaturi u persunal ieħor fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa, għandhom ikunu 
kwalifikati biżżejjed biex iwettqu l-kompiti 
tagħhom fi prova klinika u l-faċilitajiet fejn 
trid titwettaq il-prova klinika għandha tkun 
addattata għall-prova klinika.

(31) L-individwi involuti fit-twettiq tal-
prova klinika, b'mod partikolari l-
investigaturi u professjonisti oħra fil-
qasam tal-kura tas-saħħa, għandhom ikunu 
kwalifikati biżżejjed biex iwettqu l-kompiti 
tagħhom fi prova klinika u l-faċilitajiet fejn 
trid titwettaq il-prova klinika għandha tkun 
addattata għall-prova klinika.

Or. en

Emenda 140
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Skont iċ-ċirkostanzi tal-prova klinika, 
il-prodotti mediċinali investigattivi u ċerti 
prodotti mediċinali awżiljarji għandhom 
ikunu jistgħu jiġu traċċati, sabiex jiġu 
żgurati s-sikurezza tas-suġġetti u r-
robustezza u l-affidabbiltà tad-dejta. 
Għall-istess raġunijiet, dawk il-prodotti 
għandhom jinqerdu fejn meħtieġ u, skont 
iċ-ċirkostanzi tal-prova klinika, 
għandhom ikunu suġġetti għal 
kundizzjonijiet speċifiċi ta’ ħażna.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.

Emenda 141
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Waqt il-prova klinika, l-isponser 
jista' jsir konxju ta' ksur serju tar-regoli 
għat-twettiq tal-prova klinika. Dan 
għandu jiġi rrapportat lill-Istati Membri 
kkonċernati sabiex tittieħed azzjoni minn 
dawk l-Istati Membri, fejn ikun meħtieġ.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.

Emenda 142
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Waqt il-prova klinika, l-isponser jista' 
jsir konxju ta' ksur serju tar-regoli għat-
twettiq tal-prova klinika. Dan għandu jiġi 
rrapportat lill-Istati Membri kkonċernati 
sabiex tittieħed azzjoni minn dawk l-Istati 
Membri, fejn ikun meħtieġ.

(33) Waqt il-prova klinika, l-isponser jista' 
jsir konxju ta' ksur serju tar-regoli għat-
twettiq tal-prova klinika. Dan għandu jiġi 
rrapportat lill-Istati Membri kkonċernati, 
kif ukoll lill-Aġenzija, sabiex tittieħed 
azzjoni minn dawk l-Istati Membri, fejn 
ikun meħtieġ.

Or. en
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Emenda 143
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Minbarra r-rappurtar ta' reazzjonijiet 
avversi serji mhux mistennija suspettati, 
jistgħu jseħħu avvenimenti oħra li huma 
rilevanti f’termini tal-bilanċ bejn il-
benefiċċji u r-riskji u li għandhom jiġu 
rrapportati f'waqthom lill-Istati Membri 
kkonċernati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.

Emenda 144
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Fejn avvenimenti mhux mistennija 
jirrikjedu modifika urġenti tal-prova 
klinika, għandu jkun possibbli għall-
isponser u għall-investigatur li jieħdu 
miżuri ta' sikurezza urġenti mingħajr ma
jistennew awtorizzazzjoni minn qabel.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.
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Emenda 145
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Sabiex jiġi żgurat li t-twettiq tal-
prova klinika jkun konformi mal-
protokoll, u biex l-investigaturi jkunu 
mgħarrfa dwar il-prodotti mediċinali 
investigattivi amministrati minnhom, l-
isponser għandu jipprovdi lill-
investigaturi b'fuljett tal-investigatur.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.

Emenda 146
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Sabiex jiġi żgurat li t-twettiq tal-prova 
klinika jkun konformi mal-protokoll, u 
biex l-investigaturi jkunu mgħarrfa dwar il-
prodotti mediċinali investigattivi 
amministrati minnhom, l-isponser għandu 
jipprovdi lill-investigaturi b'fuljett tal-
investigatur.

(36) Sabiex jiġi żgurat li t-twettiq tal-prova 
klinika jkun konformi mal-protokoll, u 
biex l-investigaturi jkunu mgħarrfa dwar il-
prodotti mediċinali investigattivi 
amministrati minnhom, l-isponser għandu 
jipprovdi lill-investigaturi b'fuljett tal-
investigatur. Dan il-fuljett għandu jiġi 
aġġornat kull darba li informazzjoni 
ġdida dwar is-sikurezza ssir disponibbli, 
inkluża informazzjoni dwar avvenimenti 
minbarra dawk suspettati li joħolqu 
reazzjonijiet avversi serji mhux 
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mistennija.

Or. en

Emenda 147
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-informazzjoni ġġenerata waqt il-
prova klinika għandha tiġi rreġistrata, 
immaniġġata u maħżuna adegwatament 
sabiex jiġu żgurati d-drittijiet u s-
sikurezza tas-suġġetti, ir-robustezza u l-
affidabbiltà tad-dejta ġġenerata waqt il-
prova klinika, ir-rappurtar u l-
interpretazzjoni preċiżi, il-monitoraġġ 
effettiv mill-isponser u l-ispezzjoni 
effettiva mill-Istati Membri jew mill-
Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.

Emenda 148
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-informazzjoni ġġenerata waqt il-
prova klinika għandha tiġi rreġistrata, 
immaniġġata u maħżuna adegwatament 
sabiex jiġu żgurati d-drittijiet u s-sikurezza
tas-suġġetti, ir-robustezza u l-affidabbiltà 

(37) L-informazzjoni ġġenerata waqt il-
prova klinika għandha tiġi rreġistrata, 
immaniġġata u maħżuna adegwatament 
sabiex jiġu żgurati d-drittijiet u l-benessri
tas-suġġetti, ir-robustezza u l-affidabbiltà 
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tad-dejta ġġenerata waqt il-prova klinika, 
ir-rappurtar u l-interpretazzjoni preċiżi, il-
monitoraġġ effettiv mill-isponser u l-
ispezzjoni effettiva mill-Istati Membri jew 
mill-Kummissjoni.

tad-dejta ġġenerata waqt il-prova klinika, 
ir-rappurtar u l-interpretazzjoni preċiżi, il-
monitoraġġ effettiv mill-isponser u l-
ispezzjoni effettiva mill-Istati Membri jew 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 3 tar-Regolament propost u l-Artikolu 6 tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija ta’ 
Ħelsinki dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka Medika li tinvolvi Suġġetti Umani (Seoul 2008), 
għandha tingħata prijorità lis-sikurezza, id-drittijiet u l-benessri tal-individwi.

Emenda 149
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) L-informazzjoni ġġenerata waqt il-
prova klinika għandha tiġi rreġistrata, 
immaniġġata u maħżuna adegwatament 
sabiex jiġu żgurati d-drittijiet u s-sikurezza
tas-suġġetti, ir-robustezza u l-affidabbiltà 
tad-dejta ġġenerata waqt il-prova klinika, 
ir-rappurtar u l-interpretazzjoni preċiżi, il-
monitoraġġ effettiv mill-isponser u l-
ispezzjoni effettiva mill-Istati Membri jew 
mill-Kummissjoni.

(37) L-informazzjoni ġġenerata waqt il-
prova klinika għandha tiġi rreġistrata, 
immaniġġata u maħżuna adegwatament 
sabiex jiġu żgurati d-drittijiet, is-sikurezza
u l-benessri tas-suġġetti, u r-robustezza u
l-affidabbiltà tad-dejta ġġenerata waqt il-
prova klinika, ir-rappurtar u l-
interpretazzjoni preċiżi, il-monitoraġġ 
effettiv mill-isponser u l-ispezzjoni 
effettiva mill-Istati Membri jew mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza mal-Artikolu 3 tar-Regolament propost.

Emenda 150
Christel Schaldemose
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Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) Fi żmien sentejn wara l-adozzjoni 
ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew valutazzjoni tal-ġestjoni tad-
dejta primarja, u tal-fattibilità tal-
introduzzjoni ta’ aċċess miftuħ lix-
xjenzjati għad-dejta primarja mill-provi 
kliniċi kollha.

Or. en

Emenda 151
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex tkun tista' tintwera l-
konformità mal-protokoll u ma' dan ir-
Regolament, l-isponser u l-investigatur 
għandhom iżommu master fajl għall-
prova klinika, li jkun fih id-
dokumentazzjoni rilevanti biex tkun tista' 
ssir sorveljanza effettiva (il-monitoraġġ 
mill-isponser u l-ispezzjoni mill-Istati 
Membri u mill-Kummissjoni). Il-master 
fajl għall-prova klinika għandu jiġi 
arkivjat kif xieraq biex tkun tista' ssir 
sorveljanza wara li tkun intemmet il-prova 
klinika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.
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Emenda 152
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-prodotti mediċinali maħsuba għall-
provi tar-riċerka u l-iżvilupp jaqgħu barra 
l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 
2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta' Novembru 2001 dwar il-
kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam 
ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem. Prodotti mediċinali bħal dawn 
jinkludu prodotti mediċinali użati fil-
kuntest ta' prova klinika. Dawn 
għandhom ikunu koperti minn regoli 
speċifiċi li jqisu l-pekuljaritajiet tagħhom. 
Meta jiġu stabbiliti dawn ir-regoli, 
għandha ssir distinzjoni bejn il-prodotti 
mediċinali investigattivi (il-prodott ittestjat 
u l-prodotti ta' referenza tiegħu, inklużi l-
plaċebi) u l-prodotti mediċinali awżiljarji 
(il-prodotti mediċinali użati fil-kuntest ta' 
prova klinika iżda mhux bħala prodotti 
mediċinali investigattivi), bħall-prodotti 
mediċinali użati fit-trattament ta' bażi, l-
aġenti reattivi, il-medikazzjoni ta' 
salvataġġ, jew dawk użati biex jiġu 
vvalutati l-punti tat-tmiem fi prova 
klinika. Il-prodotti mediċinali awżiljarji 
ma għandhomx jinkludu medikazzjonijiet 
konkomitanti, jiġifieri l-medikazzjonijiet 
mhux relatati mal-prova klinika u mhux 
rilevanti għat-tfassil tal-prova klinika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.
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Emenda 153
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex jiġu żgurati s-sikurezza tas-
suġġetti u l-affidabbiltà u r-robustezza 
tad-dejta ġġenerata fi prova klinika, u 
sabiex tkun tista' ssir id-distribuzzjoni ta' 
prodotti mediċinali investigattivi u 
awżiljarji lis-siti tal-provi kliniċi madwar 
l-Unjoni, għandhom jiġu stabbiliti r-regoli 
dwar il-manifattura u l-importazzjoni ta' 
prodotti mediċinali investigattivi u 
awżiljarji. Bħalma diġà seħħ fil-każ tad-
Direttiva 2001/20/KE, dawk ir-regoli 
għandhom jirriflettu r-regoli eżistenti 
dwar il-prassi tajba ta' manifattura għall-
prodotti koperti mid-Direttiva 
2001/83/KE. F’xi każijiet speċifiċi, 
għandu jkun possibbli li jiġu pprovduti 
derogi minn dawn ir-regoli sabiex jiġi 
ffaċilitat it-twettiq ta' prova klinika. 
Għaldaqstant, ir-regoli applikabbli 
għandhom jippermettu ċerta flessibbiltà, 
b'kundizzjoni li s-sikurezza tas-suġġetti, 
kif ukoll l-affidabbiltà u r-robustezza tad-
dejta ġġenerata waqt il-prova klinika, ma 
jiġux kompromessi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.

Emenda 154
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-prodotti mediċinali investigattivi u 
awżiljarji għandhom jiġu tikkettati kif 
xieraq sabiex jiġu żgurati s-sikurezza tas-
suġġetti u l-affidabbiltà u r-robustezza 
tad-dejta ġġenerata waqt il-prova klinika, 
u biex tkun tista' ssir id-distribuzzjoni ta’ 
dawk il-prodotti lis-siti tal-provi kliniċi 
madwar l-Unjoni. Ir-regoli għall-
ittikkettar għandhom jiġu adattati għar-
riskji għas-sikurezza tas-suġġetti kif ukoll 
għall-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika. Fejn il-
prodott mediċinali investigattiv jew 
awżiljarju jkun diġà tqiegħed fis-suq 
bħala prodott mediċinali awtorizzat skont 
id-Direttiva 2001/83/KE, bħala regola 
ġenerali ma għandu jkun meħtieġ l-ebda 
tikkettar addizzjonali għall-provi miftuħa. 
Barra minn hekk, hemm prodotti 
speċifiċi, bħal radjofarmaċewtiċi użati 
bħala prodott mediċinali investigattiv 
dijanjostiku, fejn ir-regoli ġenerali dwar l-
ittikkettar mhumiex adegwati meta jitqies 
li l-użu ta' radjofarmaċewtiċi fil-provi 
kliniċi jseħħ f'ambjent ikkontrollat ferm.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida tal-ICH dwar il-PKT għandhom ikunu parti mir-Regolament u b’hekk 
għandhom isiru anness.

Emenda 155
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-prodotti mediċinali investigattivi u 
awżiljarji għandhom jiġu tikkettati kif 

(41) Il-prodotti mediċinali investigattivi u 
awżiljarji għandhom jiġu tikkettati kif 
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xieraq sabiex jiġu żgurati s-sikurezza tas-
suġġetti u l-affidabbiltà u r-robustezza tad-
dejta ġġenerata waqt il-prova klinika, u 
biex tkun tista' ssir id-distribuzzjoni ta’ 
dawk il-prodotti lis-siti tal-provi kliniċi 
madwar l-Unjoni. Ir-regoli għall-ittikkettar 
għandhom jiġu adattati għar-riskji għas-
sikurezza tas-suġġetti kif ukoll għall-
affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika. Fejn il-
prodott mediċinali investigattiv jew 
awżiljarju jkun diġà tqiegħed fis-suq bħala 
prodott mediċinali awtorizzat skont id-
Direttiva 2001/83/KE, bħala regola 
ġenerali ma għandu jkun meħtieġ l-ebda 
tikkettar addizzjonali għall-provi miftuħa. 
Barra minn hekk, hemm prodotti speċifiċi, 
bħal radjofarmaċewtiċi użati bħala prodott 
mediċinali investigattiv dijanjostiku, fejn 
ir-regoli ġenerali dwar l-ittikkettar 
mhumiex adegwati meta jitqies li l-użu ta' 
radjofarmaċewtiċi fil-provi kliniċi jseħħ 
f'ambjent ikkontrollat ferm.

xieraq sabiex jiġu żgurati s-sikurezza tas-
suġġetti u l-affidabbiltà u r-robustezza tad-
dejta ġġenerata waqt il-prova klinika, u 
biex tkun tista' ssir id-distribuzzjoni ta’ 
dawk il-prodotti lis-siti tal-provi kliniċi 
madwar l-Unjoni. Ir-regoli għall-ittikkettar 
għandhom jiġu adattati għar-riskji għas-
sikurezza tas-suġġetti kif ukoll għall-
affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika. Fi provi 
ta’ riskju medju jew baxx, fejn il-prodott 
mediċinali investigattiv jew awżiljarju jkun 
diġà tqiegħed fis-suq bħala prodott 
mediċinali awtorizzat skont id-Direttiva 
2001/83/KE, bħala regola ġenerali ma 
għandu jkun meħtieġ l-ebda tikkettar 
addizzjonali għall-provi miftuħa. Minflok 
tikkettar inutli u mhux xieraq tal-prodotti, 
u f’konformità mal-PTM 2009 
(Anness 13, Artikolu 27), il-parteċipanti 
ta’ dawn ir-riċerki jistgħu jingħataw 
fuljett jew karta li tipprovdi informazzjoni 
utli dwar il-prova u jingħataw 
struzzjonijiet sabiex iżommuh/a 
għandhom il-ħin kollu. Barra minn hekk, 
hemm prodotti speċifiċi, bħal 
radjofarmaċewtiċi użati bħala prodott 
mediċinali investigattiv dijanjostiku, fejn 
ir-regoli ġenerali dwar l-ittikkettar 
mhumiex adegwati meta jitqies li l-użu ta' 
radjofarmaċewtiċi fil-provi kliniċi jseħħ 
f'ambjent ikkontrollat ferm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stratifikazzjoni bbażata fuq l-istatus tal-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni tiċċara din 
id-dispożizzjoni.

Emenda 156
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 44
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) L-isponser ta' prova klinika jistgħu 
jkunu stabbilit f'pajjiż terz. Sabiex jiġu 
ffaċilitati s-sorveljanza u l-kontroll, l-
isponser li jkun stabbilit f’pajjiż terz 
għandu jaħtar persuna ta' kuntatt fl-
Unjoni biex l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru kkonċernat tkun tista' 
tikkomunika mal-isponser. Din il-persuna 
ta’ kuntatt tista’ tkun persuna ġuridika 
jew fiżika.

(44) L-isponser ta' prova klinika jistgħu 
jkunu stabbilit f'pajjiż terz. Sabiex jiġu 
ffaċilitati s-sorveljanza u l-kontroll, l-
isponser li jkun stabbilit f’pajjiż terz 
għandu jaħtar rappreżentant legali fl-
Unjoni biex l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru kkonċernat tkun tista' 
tikkomunika mal-isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza ta’ rappreżentant legali u mhux biss ta’ persuna ta’ kuntatt hija neċessarja sabiex 
tiġi ffaċilitata s-superviżjoni, il-kontroll fuq kollox f’każ ta’ responsabbiltà tal-isponser anke 
jekk huwa stabbilit f'pajjiżi terzi.

Emenda 157
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Fil-provi kliniċi bi prodotti mediċinali 
investigattivi li mhumiex awtorizzati, jew 
fejn l-intervent joħloq riskju mhux 
insinifikanti għas-sikurezza tas-suġġett, 
għandu jiġi żgurat il-kumpens għad-danni, 
debitament mitlub, skont il-liġijiet 
applikabbli.

(46) Fil-provi kliniċi bi prodotti mediċinali 
investigattivi li mhumiex awtorizzati, jew 
fejn l-intervent joħloq riskju mhux 
insinifikanti għas-sikurezza tas-suġġett, 
għandu jiġi żgurat il-kumpens għad-danni, 
debitament mitlub, skont il-liġijiet 
applikabbli. Iċ-ċertezza legali tas-suġġett 
għandha, madankollu, tkun dejjem 
garantita u l-bidla skont ir-regolament fir-
rekwiżit biex jingħata kumpens għad-
danni m'għandhiex twassal għal tnaqqis 
fiċ-ċertezza legali. 

Or. fi



PE506.158v01-00 58/75 AM\928644MT.doc

MT

Emenda 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Fil-provi kliniċi bi prodotti mediċinali 
investigattivi li mhumiex awtorizzati, jew 
fejn l-intervent joħloq riskju mhux 
insinifikanti għas-sikurezza tas-suġġett, 
għandu jiġi żgurat il-kumpens għad-danni, 
debitament mitlub, skont il-liġijiet 
applikabbli.

(46) Fil-provi kliniċi bi prodotti mediċinali 
investigattivi li mhumiex awtorizzati, jew
bi prodotti mediċinali investigattivi 
awtorizzati użati lil hinn mit-termini tal-
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
fi skeda ta’ trattament mhux konformi 
mal-istandard tal-kura, jew fejn il-
proċedura dijanjostika toħloq riskju mhux 
insinifikanti għas-sikurezza tas-suġġett, 
għandu jiġi żgurat il-kumpens għad-danni, 
debitament mitlub, skont il-liġijiet 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jinkiseb ukoll kumpens meta prodott mediċinali investigattiv awtorizzat jintuża lil 
hinn mill-istandard tal-kura, jew meta l-proċedura dijanjostika (terminu aħjar minn 
intervent) toħloq riskju sinifikanti.

Emenda 159
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà 
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr tiġi stabbilita
min qabel ir-responsabbiltà tal-isponser 
jew tal-investigatur. L-esperjenza turi li s-

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà 
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr ma tiġi 
stabbilita minn qabel ir-responsabbiltà tal-
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suq tal-assigurazzjoni huwa żgħir u li l-
ispejjeż tal-kopertura tal-assigurazzjoni 
huma sproporzjonatament għolja. Barra 
minn hekk, billi r-reġimi tar-
responsabbiltà jvarjaw ħafna bejn l-Istati 
Membri, huwa diffiċli u ta' piż għall-
isponser tal-prova multinazzjonali li 
jikseb l-assigurazzjoni skont dawk il-
liġijiet nazzjonali. Għaldaqstant, kull Stat 
Membru għandu jistabbilixxi 
mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali li tikkumpensa s-suġġetti skont 
il-liġijiet ta' dak l-Istat Membru.

isponser jew tal-investigatur.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-provi kliniċi jiġġeneraw kemm benefiċċji kif ukoll, taħt ċerti ċirkostanzi, riskji. Jekk dawn 
jingħataw kumpens mill-mekkaniżmi nazzjonali ta' indemnifikazzjoni, l-ispejjeż finali jaqgħu 
fuq iċ-ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat.

Emenda 160
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà 
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr tiġi stabbilita
min qabel ir-responsabbiltà tal-isponser 
jew tal-investigatur. L-esperjenza turi li s-
suq tal-assigurazzjoni huwa żgħir u li l-
ispejjeż tal-kopertura tal-assigurazzjoni 
huma sproporzjonatament għolja. Barra 
minn hekk, billi r-reġimi tar-
responsabbiltà jvarjaw ħafna bejn l-Istati 
Membri, huwa diffiċli u ta' piż għall-
isponser tal-prova multinazzjonali li 

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr ma tiġi 
stabbilita minn qabel ir-responsabbiltà tal-
isponser jew tal-investigatur. L-esperjenza 
turi li s-suq tal-assigurazzjoni huwa żgħir u 
li l-ispejjeż tal-kopertura tal-assigurazzjoni 
huma għolja, b’mod speċjali għal sponsers 
mhux kummerċjali. Sabiex jiffaċilita l-
provvista ta’ kumpens għad-danni min-
naħa tal-isponsers mhux kummerċjali, 
kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
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jikseb l-assigurazzjoni skont dawk il-
liġijiet nazzjonali. Għaldaqstant, kull Stat 
Membru għandu jistabbilixxi mekkaniżmu 
ta’ indemnifikazzjoni nazzjonali li
tikkumpensa s-suġġetti skont il-liġijiet ta' 
dak l-Istat Membru.

mekkaniżmu nazzjonali ta’ 
indemnifikazzjoni li jikkumpensa s-
suġġetti skont il-liġijiet ta’ dak l-Istat 
Membru. L-użu tal-mekkaniżmu ta’ 
indemnifikazzjoni nazzjonali għandu jkun 
mingħajr ħlas jew bi spiża moderata u 
għandu jkun limitat għall-provi kliniċi li
mhumiex maħsuba għal użu sabiex 
tinkiseb awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni għal prodott 
mediċinali.

Or. en

Emenda 161
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà 
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr tiġi stabbilita
min qabel ir-responsabbiltà tal-isponser 
jew tal-investigatur. L-esperjenza turi li s-
suq tal-assigurazzjoni huwa żgħir u li l-
ispejjeż tal-kopertura tal-assigurazzjoni 
huma sproporzjonatament għolja. Barra 
minn hekk, billi r-reġimi tar-responsabbiltà 
jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, huwa 
diffiċli u ta' piż għall-isponser tal-prova 
multinazzjonali li jikseb l-assigurazzjoni 
skont dawk il-liġijiet nazzjonali. 
Għaldaqstant, kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ 
indemnifikazzjoni nazzjonali li 
tikkumpensa s-suġġetti skont il-liġijiet ta' 
dak l-Istat Membru.

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà 
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr ma tiġi 
stabbilita minn qabel ir-responsabbiltà tal-
isponser jew tal-investigatur. Il-kumpens 
jista’ jkopri wkoll il-kura medika għal 
ħsara, uġigħ u tbatija fiżiċi fuq żmien twil 
u medju. L-esperjenza turi li s-suq tal-
assigurazzjoni huwa żgħir u li l-ispejjeż 
tal-kopertura tal-assigurazzjoni huma 
sproporzjonatament għolja. Barra minn 
hekk, billi r-reġimi tar-responsabbiltà 
jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, huwa 
diffiċli u ta' piż għall-isponser tal-prova 
multinazzjonali li jikseb l-assigurazzjoni 
skont dawk il-liġijiet nazzjonali. 
Għaldaqstant, kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ 
indemnifikazzjoni nazzjonali li 
tikkumpensa s-suġġetti skont il-liġijiet ta' 
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dak l-Istat Membru, u jipprovdi lill-
pazjenti b’informazzjoni ċara u aċċessibli 
sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-sistemi 
ta’ kumpens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa stabbilit fil-qafas legali attwali fuq livelli nazzjonali u internazzjonali li dak il-kumpens 
jista’ jikkonsisti minn somma flus li tikkumpensa danni psikoloġiċi u soċjali u telf ekonomiku, 
u jista’ jkopri kura medika għal ħsara fiżika fuq żmien twil jew medju. Barra minn hekk, id-
duttrina turi li huwa pjuttost diffiċli għall-parteċipanti tar-riċerka li jaċċedu għall-kumpens 
taħt il-liġijiet nazzjonali attwali inkluż sett ta’ limiti u kundizzjonijiet li mhumiex magħrufin 
qabel il-bidu tal-prova.

Emenda 162
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà 
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr tiġi stabbilita
min qabel ir-responsabbiltà tal-isponser 
jew tal-investigatur. L-esperjenza turi li s-
suq tal-assigurazzjoni huwa żgħir u li l-
ispejjeż tal-kopertura tal-assigurazzjoni 
huma sproporzjonatament għolja. Barra 
minn hekk, billi r-reġimi tar-responsabbiltà 
jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, huwa 
diffiċli u ta' piż għall-isponser tal-prova 
multinazzjonali li jikseb l-assigurazzjoni 
skont dawk il-liġijiet nazzjonali. 
Għaldaqstant, kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ 
indemnifikazzjoni nazzjonali li 
tikkumpensa s-suġġetti skont il-liġijiet ta' 

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà 
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr ma tiġi 
stabbilita minn qabel ir-responsabbiltà tal-
isponser jew tal-investigatur. L-esperjenza 
turi li s-suq tal-assigurazzjoni huwa żgħir u 
li l-ispejjeż tal-kopertura tal-assigurazzjoni 
huma sproporzjonatament għolja. Barra 
minn hekk, billi r-reġimi tar-responsabbiltà 
jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, huwa 
diffiċli u ta' piż għall-isponser tal-prova 
multinazzjonali li jikseb l-assigurazzjoni 
skont dawk il-liġijiet nazzjonali. 
Għaldaqstant, kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ 
indemnifikazzjoni nazzjonali li 
tikkumpensa s-suġġetti skont il-liġijiet ta' 
dak l-Istat Membru. Madankollu, is-
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dak l-Istat Membru. soluzzjonijiet tradizzjonali bbażati fuq l-
assigurazzjoni huma meqjusa bħala 
mekkaniżmi nazzjonali ta' kumpens 
aċċettabbli jew bħala soluzzjoni 
indipendenti.

Or. fi

Emenda 163
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà 
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr tiġi stabbilita
min qabel ir-responsabbiltà tal-isponser 
jew tal-investigatur. L-esperjenza turi li s-
suq tal-assigurazzjoni huwa żgħir u li l-
ispejjeż tal-kopertura tal-assigurazzjoni 
huma sproporzjonatament għolja. Barra 
minn hekk, billi r-reġimi tar-responsabbiltà 
jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, huwa 
diffiċli u ta' piż għall-isponser tal-prova 
multinazzjonali li jikseb l-assigurazzjoni 
skont dawk il-liġijiet nazzjonali.
Għaldaqstant, kull Stat Membru għandu 
jistabbilixxi mekkaniżmu ta’
indemnifikazzjoni nazzjonali li 
tikkumpensa s-suġġetti skont il-liġijiet ta'
dak l-Istat Membru.

(47) Attwalment, tali kumpens għad-danni 
jiġi pprovdut permezz tal-assigurazzjoni. 
Din l-assigurazzjoni tista' tkopri d-danni li 
jridu jitħallsu lis-suġġett mill-isponser u 
mill-investigatur fil-każ tar-responsabbiltà 
stabbilita. Din tista' tikkumpensa wkoll lis-
suġġett direttament mingħajr ma tiġi 
stabbilita minn qabel ir-responsabbiltà tal-
isponser jew tal-investigatur. L-esperjenza 
turi li s-suq tal-assigurazzjoni huwa żgħir u 
li l-ispejjeż tal-kopertura tal-assigurazzjoni 
huma sproporzjonatament għolja. Barra 
minn hekk, billi r-reġimi tar-responsabbiltà 
jvarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, huwa 
diffiċli u ta' piż għall-isponser tal-prova 
multinazzjonali li jikseb l-assigurazzjoni 
skont dawk il-liġijiet nazzjonali. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri biex 
iħeġġu r-riċerka akkademika. Għal dan 
il-għan, ikun xieraq li tiġi eżaminata l-
possibbiltà għall-introduzzjoni ta'
mekkaniżmi speċjali ta' indemnifikazzjoni 
fil-livell Ewropew. L-użu ta' dawn il-
mekkaniżmi jista' jinvolvi l-pagament ta' 
tariffi fuq bażi mingħajr skop ta' qligħ, 
waqt li jitqiesu r-riskji ta' provi kliniċi, 
danni possibbli u benefiċċji antiċipati 
għall-parteċipanti.
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Or. el

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-proposta inizjali tmur fid-direzzjoni t-tajba, din ma tkunx ta' benefiċċju ugwali 
għall-pazjenti kollha. Mhux l-Istati Membri kollha għandhom l-esperjenza u l-għarfien fil-
mekkaniżmi nazzjonali, u dan iwassal għal żewġ livelli ta' servizzi għall-pazjenti. 
Għaldaqstant il-pazjenti li jieħdu sehem fl-istess programm ta' riċerka transkonfinali jirċievu 
trattament differenti f'pajjiżi differenti. Soluzzjoni waħda tista' tkun l-introduzzjoni ta' 
mekkaniżmi speċjali ta' indemnifikazzjoni bbażati fuq l-esperjenza u l-ambitu għall-
kooperazzjoni fil-livell Ewropew.

Emenda 164
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Sabiex tissemplifika u tiffaċilita l-fluss 
tal-informazzjoni bejn l-isponsers u l-Istati 
Membri kif ukoll bejn l-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm bażi ta' dejta, li tkun aċċessibbli 
permezz ta' portal.

(51) Sabiex tissemplifika u tiffaċilita l-fluss 
tal-informazzjoni bejn l-isponsers u l-Istati 
Membri kif ukoll bejn l-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm bażi ta' dejta, li tkun aċċessibbli 
permezz ta' portal. Il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom iqajmu għarfien 
fost il-pubbliku ġenerali dwar l-eżistenza 
ta’ dan il-portal.

Or. en

Emenda 165
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Sabiex tissemplifika u tiffaċilita l-fluss 
tal-informazzjoni bejn l-isponsers u l-Istati 
Membri kif ukoll bejn l-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 

(51) Sabiex tissemplifika u tiffaċilita l-fluss 
tal-informazzjoni bejn l-isponsers u l-Istati 
Membri kif ukoll bejn l-Istati Membri, l-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, f’isem
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żżomm bażi ta' dejta, li tkun aċċessibbli 
permezz ta' portal.

il-Kummissjoni, għandha tistabbilixxi u 
żżomm bażi ta' dejta, li tkun aċċessibbli 
permezz ta' portal.

Or. en

Emenda 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Il-bażi ta' dejta għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward 
tal-prova klinika. Ma għandha tiġi 
rreġistrata l-ebda dejta personali tas-
suġġetti tad-dejta li jipparteċipaw fi prova 
klinika, fil-bażi ta' dejta tal-UE. L-
informazzjoni fil-bażi ta' dejta għandha 
tkun pubblika, sakemm ma jkunx hemm 
raġunijiet speċifiċi li jirrikjedu li ċerta 
informazzjoni ma għandhiex tiġi 
ppubblikata, sabiex jitħares id-dritt tal-
individwu għall-ħajja privata u d-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, 
rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

(52) Il-bażi ta' dejta għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward 
tal-prova klinika u tippermetti t-tixrid 
pubbliku ta’ informazzjoni oġġettiva 
sabiex tappoġġja r-riċerka Ewropea u 
tkabbar l-għarfien fil-qasam tas-saħħa 
pubblika. M’għandhiex tnaqqas l-
innovazzjoni jew il-kompetittività tal-
industriji Ewropej. Ma għandha tiġi 
rreġistrata l-ebda dejta personali tas-
suġġetti tad-dejta li jipparteċipaw fi prova 
klinika, fil-bażi ta' dejta tal-UE, u 
m’għandux jiġi ostakolat il-ħarsien tal-
interessi kummerċjali, inkluża l-proprjetà 
intellettwali, kif previst mill-Artikolu 4 
tar-Regolament 1049/2001. L-
informazzjoni fil-bażi ta' dejta għandha 
tkun pubblika, sakemm ma jkunx hemm 
raġunijiet speċifiċi li jirrikjedu li ċerta 
informazzjoni ma għandhiex tiġi 
ppubblikata, sabiex jitħares id-dritt tal-
individwu għall-ħajja privata u d-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, 
rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, jew informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali, kif previst 
mill-Artikolu 4 tar-
Regolament 1049/2001.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bażi ta’ dejta għandha tippermetti t-tixrid pubbliku ta’ informazzjoni affidabbli dwar l-
avvanzi l-iktar riċenti fir-riċerka medika, filwaqt li jiġu rispettati l-prijoritajiet ta’ 
kompetittività tal-industrija farmaċewtika, li tiffinanzja fiha nnifisha madwar 60 % tal-provi 
kliniċi Ewropej. Id-divulgazzjoni pubblika għandha tipproteġi d-dejta personali u l-
informazzjoni kummerċjalment kunfidenzjali, sabiex tiġi evitata kwalunkwe stigmatizzazzjoni 
tal-pazjenti li jieħdu sehem fi prova klinika u sabiex jiġi evitat l-istimolu ta' kompetizzjoni 
inġusta li thedded il-kompetittività tar-riċerka medika Ewropea.

Emenda 167
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Il-bażi ta' dejta għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward 
tal-prova klinika. Ma għandha tiġi 
rreġistrata l-ebda dejta personali tas-
suġġetti tad-dejta li jipparteċipaw fi prova 
klinika, fil-bażi ta' dejta tal-UE. L-
informazzjoni fil-bażi ta' dejta għandha 
tkun pubblika, sakemm ma jkunx hemm 
raġunijiet speċifiċi li jirrikjedu li ċerta 
informazzjoni ma għandhiex tiġi 
ppubblikata, sabiex jitħares id-dritt tal-
individwu għall-ħajja privata u d-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, 
rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

(52) Il-bażi ta' dejta għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward 
tal-prova klinika. Il-provi kliniċi kollha 
għandhom jiġu rreġistrati fil-bażi ta' dejta 
qabel ma jinbdew. Id-dati tal-bidu u t-
tmiem tar-reklutaġġ tas-suġġetti 
għandhom ikunu ppubblikati wkoll fil-
bażi ta' dejta. Għandu jkun possibbli 
għall-isponsers li jdaħħlu din l-
informazzjoni direttament fil-bażi ta' dejta 
mingħajr il-bżonn li jiġu notifikati iktar l-
Istati Membri. Ma għandha tiġi rreġistrata 
l-ebda dejta personali tas-suġġetti tad-dejta 
li jipparteċipaw fi prova klinika, fil-bażi ta' 
dejta tal-UE. L-informazzjoni fil-bażi ta' 
dejta għandha tkun pubblika, sakemm ma 
jkunx hemm raġunijiet speċifiċi li 
jirrikjedu li ċerta informazzjoni ma 
għandhiex tiġi ppubblikata, sabiex jitħares 
id-dritt tal-individwu għall-ħajja privata u 
d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Attwalment bosta pajjiżi jirrikjedu notifika tal-ewwel pazjent imdaħħal, u l-burokrazija 
assoċjata ma’ dan huwa wisq ineffiċjenti għal din it-tip ta’ informazzjoni li tista’ 
sempliċement tiddaħħal direttament fil-bażi ta’ dejta tal-UE. Nissuġġerixxu wkoll, li għal 
provi internazzjonali għandhom jiġu rrappurtati biss l-ewwel u l-aħħar pazjent (mhux skont 
il-pajjiż). Fl-aħħar tar-reklutaġġ, l-isponser għandu jkun kapaċi wkoll jimmarka dawk il-
pajjiżi li eventwalment ma rreklutawx pazjenti.

Emenda 168
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Il-bażi ta' dejta għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward 
tal-prova klinika. Ma għandha tiġi 
rreġistrata l-ebda dejta personali tas-
suġġetti tad-dejta li jipparteċipaw fi prova 
klinika, fil-bażi ta' dejta tal-UE. L-
informazzjoni fil-bażi ta' dejta għandha 
tkun pubblika, sakemm ma jkunx hemm 
raġunijiet speċifiċi li jirrikjedu li ċerta 
informazzjoni ma għandhiex tiġi 
ppubblikata, sabiex jitħares id-dritt tal-
individwu għall-ħajja privata u d-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, 
rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

(52) Il-bażi ta' dejta għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward 
tal-prova klinika u għandha tkun 
aċċessibbli pubblikament. Ma għandha tiġi 
rreġistrata l-ebda dejta personali tas-
suġġetti tad-dejta li jipparteċipaw fi prova 
klinika, fil-bażi ta' dejta tal-UE. L-
informazzjoni fil-bażi ta' dejta għandha 
tkun pubblika, sakemm ma jkunx hemm 
raġunijiet speċifiċi li jirrikjedu li ċerta 
informazzjoni ma għandhiex tiġi 
ppubblikata, sabiex jitħares id-dritt tal-
individwu għall-ħajja privata u d-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, 
rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 52a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) L-informazzjoni kummerċjalment 
kunfidenzjali għandha tiġi identifikata u 
protetta sabiex jiġi evitat li jsiru danni lejn 
l-interessi tal-pazjenti u/jew il-pożizzjoni 
kompetittiva tal-isponsers.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-divulgazzjoni pubblika tal-informazzjoni għandha tħares id-dejta personali protetta u l-
informazzjoni kummerċjalment kunfidenzjali, sabiex tiġi evitata kwalunkwe stigmatizzazzjoni 
tal-pazjenti li jieħdu sehem fi prova klinika u sabiex jiġi evitat l-istimolu ta' kompetizzjoni 
inġusta li thedded il-kompetittività tar-riċerka medika Ewropea.

Emenda 170
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 52b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52b) Ir-riżultati tal-provi kliniċi, kif ukoll 
id-dejta tal-provi kliniċi, jirrappreżentaw 
sors rilevanti u ta’ valur ta' informazzjoni 
għall-kontinwazzjoni ta’ riċerka 
bijomedika jew dwar is-saħħa pubblika 
fuq prodott mediċinali jew sustanza attiva, 
u għandhom ikunu disponibbli sabiex 
jappoġġjaw u jrawmu l-iżvilupp tar-
riċerka indipendenti marbuta ma’ prodott 
mediċinali u l-effetti kliniċi, 
farmakoloġiċi jew farmakodinamiċi oħra 
tiegħu, jew mal-effikaċja u l-effettività 
relattiva tiegħu. Madankollu l-istatus ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ prodott mediċinali 
għandu jitqies b’mod xieraq qabel ma 
tinħareġ dejta mill-prova klinika, sabiex 
ma jiġix disturbat il-proċess ta’ 
awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq jew id-
dinamika tal-kompetizzjoni li topera fis-
suq tal-UE filwaqt li titrawwem l-
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attrattività u l-vijabilità fuq żmien twil tar-
riċerka klinika bbażata fl-UE.

Or. en

Emenda 171
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 52c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52c) L-aċċess għal, il-ħruġ u l-
ipproċessar tad-dejta ta’ prova klinika 
għall-mediċini ladarba l-proċess tat-teħid 
ta’ deċiżjonijiet dwar l-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ikun lest għandhom 
ikunu mingħajr preġudizzju għall-ħarsien 
tad-dejta personali, u għandhom 
jissodisfaw linji gwida speċifiċi sabiex jiġu 
definiti u garantiti prassi ta’ analiżi tajba, 
formati tad-dejta tal-provi kliniċi, linji 
gwida dettaljati kif ukoll aspetti legali 
oħra. Dawn il-linji gwida għandhom 
jippromwovu livell ottimali ta’ 
trasparenza u informazzjoni pubblika, 
filwaqt li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ riċerka 
xjentifika affidabbli u jiġi evitat 
preġudizzju jew użu ħażin tal-
informazzjoni.

Or. en

Emenda 172
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Sabiex jitwettqu l-attivitajiet previsti (55) Sabiex jitwettqu l-attivitajiet previsti 
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f'dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew jimponu t-tariffi.
Madankollu, l-Istati Membri ma 
għandhomx jeżiġu ħlasijiet multipli għall-
korpi differenti li jivvalutaw, fi Stat 
Membru partikolari, l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika.

f'dan ir-Regolament, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew jimponu t-tariffi
f'konformità mal-prattiki li jsegwi kull 
Stat.

Or. el

Emenda 173
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59a) Id-dritt għall-aċċess għad-
dokumenti huwa rikonoxxut mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. B’mod partikolari, l-Artikolu 42 
jistqarr id-dritt ta' aċċess għad-dokumenti 
tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-
Unjoni, ikun xi jkun il-mezz tagħhom. 
Dawn ir-regoli għandhom jinżammu.

Or. en

Emenda 174
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Bla ħsara għas-sistemi nazzjonali 
għall-ispejjeż u r-rimborż tat-trattamenti 
mediċi, is-suġġetti ma għandhomx ikunu 
obbligati jħallsu għal prodotti mediċinali 
investigattivi.

(60) Bla ħsara għas-sistemi nazzjonali 
għall-ispejjeż u r-rimborż tat-trattamenti 
mediċi, is-suġġetti ma għandhomx ikunu 
obbligati jħallsu għal prodotti mediċinali 
investigattivi. Għall-provi ta' riskju baxx 
u medju (meta t-trattament jirrappreżenta 
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l-istandard tal-kura), u meta r-
reġistrazzjoni mhijiex l-objettiv inizjali 
tal-prova mibdija mill-investigatur, l-
ispejjeż tal-prodott mediċinali investigattiv 
għandhom jitħallsu mis-sistema 
nazzjonali tal-kura tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provi li jqabblu l-prodotti awtorizzati fl-indikazzjoni liċenzjata tagħhom jew fl-iskedi li 
jikkorrispondu mal-istandard tal-kura għandhom jiġu ffaċilitati. Peress li t-trattament xorta 
jkun preskritt, dan m’għandu l-ebda impatt fuq il-baġit tas-sistemi tal-kura tas-saħħa.

Emenda 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 62a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62a) Skont il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-"Politika 
Industrijali Integrata għall-Era tal-
Globalizzazzjoni – il-Kompetittività u s-
Sostenibilità fix-Xena Prinċipali", il-
valutazzjoni sistematika tal-leġiżlazzjoni 
għandha ssir parti integrali tar-
regolamentazzjoni intelliġenti. Sabiex jiġi 
żgurat li dan ir-Regolament jibqa’ 
aġġornat mal-progress xjentifiku, 
teknoloġiku u mediku fir-rigward tal-
organizzazzjoni u t-twettiq tal-provi kliniċi 
u li tinteraġġixxi ma’ dispożizzjonijiet 
legali oħra, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta perjodikament dwar l-
esperjenza ma’ u l-funzjonament tar-
Regolament, u tippreżenta il-
konklużjonijiet tagħha lill-Parlament u 
lill-Kunsill.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-avvanzi fit-teknoloġija u l-għarfien mediku jfissru li l-provi kliniċi qegħdin jevolvu 
rapidament. Klawżola ta’ reviżjoni għandha tiżgura li r-Regolament jirreaġixxi malajr għal 
kwalunkwe bidla neċessarja.

Emenda 176
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 64a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(62a) Skont il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-"Politika 
Industrijali Integrata għall-Era tal-
Globalizzazzjoni – il-Kompetittività u s-
Sostenibilità fix-Xena Prinċipali", il-
valutazzjonijiet sistematiċi tal-
leġiżlazzjoni għandhom isiru parti 
integrali tar-regolamentazzjoni 
intelliġenti. Sabiex jiġi żgurat li dan ir-
Regolament jibqa’ aġġornat mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku fir-rigward tal-
organizzazzjoni u t-twettiq tal-provi kliniċi 
u li tinteraġġixxi ma’ dispożizzjonijiet 
legali oħra, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta perjodikament dwar l-
esperjenza ma’ u l-funzjonament tar-
Regolament, u tippreżenta il-
konklużjonijiet tagħha dwar dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reviżjoni regolari tar-Regolament għandha tkun stabbilita sabiex jiġi żgurat li r-Regolament 
jibqa’ “tajjeb għall-iskop maħsub tiegħu” u jkun kapaċi jappoġġja avvanzi xjentifiċi jew 
teknoloġiċi.

Emenda 177
Roberta Angelilli
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Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Dan ir-Regolament huwa konformi 
mad-dokumenti prinċipali ta' gwida 
internazzjonali dwar il-provi kliniċi, bħall-
aktar verżjoni riċenti (2008) tad-
Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija u l-prassi klinika tajba, li 
għandha l-oriġini tagħha fid-Dikjarazzjoni 
ta' Ħelsinki.

(63) Dan ir-Regolament huwa konformi
mal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Bijomediċina (1997) u l-
Protokoll Addizzjonali tagħha dwar ir-
riċerka bijomedika (2005) tal-Kunsill tal-
Ewropa u l-Konvenzjoni Internazzjonali 
dwar id-Drittijiet tat-Tfal (NU-1989). 
Huwa konformi mad-dokumenti prinċipali 
ta' gwida internazzjonali dwar il-provi 
kliniċi, bħall-aktar verżjoni riċenti (2008) 
tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija u l-prassi 
klinika tajba tal-ICH-PKT, li għandha l-
oriġini tagħha fid-Dikjarazzjoni ta' 
Ħelsinki. Il-linji gwida tal-WHO-CIOMS 
huma wkoll meqjusin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament tal-UE għandu jkun konsistenti mat-trattati internazzjonali bħall-Konvenzjoni 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina (1997) u l-Protokoll Addizzjonali tagħha 
dwar ir-riċerka bijomedika (2005) tal-Kunsill tal-Ewropa u l-Konvenzjoni Internazzjonali 
dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li ġew ratifikati minn ħafna Stati Membri tal-UE.

Emenda 178
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Billi l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiżgura li, fl-Unjoni kollha, id-
dejta tal-prova klinika tkun affidabbli u 
robusta filwaqt li jiżgura s-sikurezza u d-
drittijiet tas-suġġetti, ma jistax jinkiseb 
biżżejjed mill-Istati Membri u jista', 
minħabba l-iskala tal-miżura, jinkiseb aħjar 

(66) Billi l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiżgura li, fl-Unjoni kollha, id-
dejta tal-prova klinika tkun affidabbli u 
robusta filwaqt li jiżgura s-sikurezza u d-
drittijiet u l-benessri tas-suġġetti, ma jistax 
jinkiseb biżżejjed mill-Istati Membri u 
jista', minħabba l-iskala tal-miżura, 
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fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. F’konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jinkiseb dak l-għan,

jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 
tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.
F’konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dan l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkiseb dak l-għan,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 3 tar-Regolament propost u l-Artikolu 6 tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija ta’ 
Ħelsinki dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka Medika li tinvolvi Suġġetti Umani (Seoul 2008), 
għandha tingħata prijorità lis-sikurezza, id-drittijiet u l-benessri tal-individwi.

Emenda 179
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66) Billi l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiżgura li, fl-Unjoni kollha, id-
dejta tal-prova klinika tkun affidabbli u 
robusta filwaqt li jiżgura s-sikurezza u d-
drittijiet tas-suġġetti, ma jistax jinkiseb 
biżżejjed mill-Istati Membri u jista', 
minħabba l-iskala tal-miżura, jinkiseb aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. F’konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jinkiseb dak l-għan,

(66) Billi l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jiżgura li, fl-Unjoni kollha, id-
dejta tal-prova klinika tkun affidabbli u 
robusta filwaqt li jiżgura s-sikurezza, il-
benessri u d-drittijiet tas-suġġetti, ma jistax 
jinkiseb biżżejjed mill-Istati Membri u 
jista', minħabba l-iskala tal-miżura, 
jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 
tista' tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
F’konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dan l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jinkiseb dak l-għan,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm konsistenza mal-Artikolu 3 tar-Regolament propost.

Emenda 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Premessa 66a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(66a) Ir-regolament għandu jiġi vvalutat 
u fejn meħtieġ rivedut kull ħames snin 
sabiex tiġi żgurata l-flessibbiltà. Proċess 
kontinwu ta' valutazzjoni huwa essenzjali 
sabiex fil-futur ikomplu jsiru 
innovazzjonijiet fil-kuntest tax-xjenza 
medika li qiegħda tiżviluppa b'mod 
kostanti. Il-piż amministrattiv tad-
Direttiva attwali jitqies bħala restrizzjoni 
fuq ix-xjenza u fuq id-dritt tal-pazjenti li 
jiksbu l-aħjar kura possibbli. L-impatt tar-
regolament f'termini ta' burokrazija 
għandu għaldaqstant jiġi mmonitorjat 
regolarment u l-proċess ta' valutazzjoni 
għandu jiżgura l-effikaċja tiegħu bħala 
leġiżlazzjoni li tappoġġja r-riċerka klinika. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-pożizzjoni tar-riċerka akkademika, u 
biex jiġi żgurat li l-burokrazija ma 
xxekkilx riżorsi mill-innovazzjoni fir-
riċerka akkademika u li l-kompiti l-ġodda 
meħtieġa mir-regolament ma jkollhomx 
impatt negattiv fuq il-faxxinu ta' karriera 
fir-riċerka. Wieħed għandu jivvaluta l-
importanza tal-aċċess pubbliku għall-
informazzjoni sabiex l-Ewropa tkun 
attraenti bħala ambjent ta' riċerka u l-
effetti ta’ dan fuq il-bilanċ bejn il-
protezzjoni tad-dejta individwali, il-
proprjetà intellettwali, u d-drittijiet 
kuntrattwali, tal-privattiva u intanġibbli. 
Dan il-proċess ta' valutazzjoni għandu 
jħares ukoll lejn l-impatt tar-regolament 
dwar jekk, minflok provi kliniċi, hux qed 
jitwettaq xi trattamenti aktar sperimentali 
li għandu effetti imprevedibbli fuq is-
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sikurezza tal-pazjent u l-affidabbiltà ta’ 
riżultati sperimentali. 

Or. fi


